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 ات اد سو

 نامز ب وخناکشیپرنه
 رمسکشل یهایس. دناهدیشک جنر « دناهدناوخ. دناهنیسر یادوسهک ره یوسزا مراد یئاه نفلن اپیاغ

 ان دناهدرک تمواقم یرنه جرادمنیرت نیلاپرد ودناهدوب یقایضتتارپ ناناوجنیا لاوئسهب .دنرادرس رد ندشهخیپ رته
 هکاجنآربو دنهد زورب اردوخ یئورد دادعنسا دناهتسلاوت ماهدرک ناشقیولت هاگ , مهدب ینشورپاوچ ماهسناوتن زگ ره
 .دن ریگب رارق هدوبناشفح  ییاهکماهدادناشدنپ هاگ .دنهدهمادا قشم و سردهب العف هک
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 یو سپوشزرارب ریهاشمنیا تشذگ رسندناوخ اعقاو ایآ ماهسناوتنهاگچیه هک وبادیپ یلو ..دننکر دب رسزا اروژرآ
 روناک یناناوج یارب ,قلعنم وناکما دح ات نآ زا ندرک هچددشهنیپ رنهاعقا و ایآ .منک علاق دصرددم ار ناشمادکچیه

 راودیماهک تسین نيا زا رتهب هدنراد دوچورد ندشانیپره .دنشهنبره طتف ,قاتشم ناناوجنا رولتمایآ و درادیهار
 رصتخم یلامهاردنچ نتساوخ و هداس نفلتكي اب دنشاب 3 ندوببوخ یاهنیپ ر هد و تسا

 طبریبنادنچدیاش 3 دنباپتسدتورتوترهش عیفر یاههلفرب  رسنپسا» یگدنز بانک پاچ و همجرتهب هتنه نیازا
 باس یتح ار یعقا و بلاطم هلسلسنیا هعلاطم رگا دشابنمه نصصن هک مياهدرک مادقا اکیرمآ یامنیس درمگر زب « یسرت

 رگعان مینک هیصوت مهامنيس ناراکر دناتسد و نارگیزاب ناناوج یارب یناسهار دناوتیم « ایارم یسب ندوباراد
 قاتشسهک ی لاآ بیصن زین یدنپ و یفرح « رذگهر نیازا روهشناگشیپ رنهدینادباتدیئاوخب .دشاب یرگیزابهبدسقالع
 .هللااشلا, ددرگ , دنتسهیریگارف .رنه رد و مافم وهیاپ نیدبات دناهدیشک اهچداهجیلدنامو

 بوخیاهناوخباتک نیا
 هک مدرک وزرآ لد رد و ؟ دیپابیم تسد دنهاوخیم هک راهچوتیپنادیمو امرهاشنابایخزا متشاد یردک

 ناراکر سناتسد رکاهک تشن مروسترد ودشاب نینچ شاک امنیسلپاتمرد ار یهوبنا تیحسج , لبق زوردنچ رد دنعسا

 سیچ هکارچدنئاپهتشاد یتمه , سانشتیلوئس و يميمسم شرضطاخب و دنراد تسودار امنیس دوبادیپ هک مدید یرباک
 دشاب  دوخرب ار ندش لطم يئر طیلب تایرد راثتارد ًاهتعان
 مسلیف ودننامن توکس رد « نیتسار لارک امثیس رگا یاهیشورفپاتکه ومداد هماداد وخ هءارهب .دنرادپم راومع
 د.یعقاو ناسیونباتک رکا نینچ مه و دنزاب بوخ نورس هکنیازا میش رتلاحشوخ یسب و مدیسرءاگشناد لپاقم
 ناعاوخ ناناوجنیاهدیونپ بوخ باتک و دنابن هکیناناوجزادوبولمم نانیاهنیرتیو تشپو اه یشورتبانک

 تمه .دنپاپتسد دنهاوخیم هکهچنآهپ دنناوتیم تحار هچ لاوس نیامیارب .دندوبباتک دیرخ یرپاکت رد هنافاتم

 . تسام یوزرآ ناتگرزب تفایرد یارب راظتنا نآ ردام بوخ ناناوج هکدمآ شیپ

 هچناهیایآ ؛باتک دیرخ یارب موجه نیارد وامتیس طیلپ

  9 ۰م ۰ هم ع * هم ۰

 .میتسه وین اهناتسرهش رتانت تمدخرد

 و مسینکیم تیامحقوئهب دوشابربیشالت هک هخوگر هزا و هلجم بلاطمرب اررتاثث صاخ تاحفص هک هتشذگ هنهرد
 اهسا رهلنوچمهزیلیلانسرهشداسودرتانت رگاميوشیملاحتوخ + ینامداشزا درک نامراخرس و تشادشوخ ینیط ۳

 ودیوگت بثم خساپ نامیادنهب , دندوشک لابقتا شوخآ هک اهن دام زر برایم
 ربخینارامودنها وخبامزا دننادیم هفیظو ردارام هک اجنآ ر

 یوردانگاب , دنراذگن دوخ رابد یرتات یاهنابرجزا
 ,ميتسهاهناس رهش رثالتزا یئاهربخ تفایرد رالتنارد
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 دننهز راو زیگناتخب ,ینارگامنیم
 یا: رهچءاگ دنچزاره و میسیمریقف

 وتشادردا را هدیسنیا هچرگ

 هوا رامسیس نناقفا ودشخ ردیم شوخ

 مجلد یلانشور+ یدنام یرثاوترپ

 دونصس نیها یلو , .دنسیم

 هدوبنامنا رابهکاجنآ ات زین نادمره

 دنور رد ه و میاهدن وگتفگ رد

 تلاسروهلیطورس زا هکلب هک یداع

 استلگ هب و مپاهتسلل ناشتبحص یاب

 رد اما . میاهدرس شو ناغ ریذپلد

 مسه زا رتزیگناثحب « هرامش ننا

 هاحنص رهرذو,ینسه رگید یعمرامش

 میاهداهنناسنار هزات یثحب

 یتسشرداکت لا هلمج نآزا و

 هسیاثنم رهیلاصیب مارهاپ , لباف

 هک ناهدنآ تابیدا وامس و رتاتت

 زا اما تسا ثاچوک یماگ هچرگ

 تسارادروخرب ایزو روخرد یشزرا

 ما سیب هراهش ننازا هک ميلاحخوخ

 راسک رد هتفه دچ ان !ر یلاتیب

 رسنار شالاو یاههبدنا و میراد

 سی هد رتسک اعم راس تاحفص

 یاس رت رد رودفع دح ات و میس

 وحسیش وکس تسوا هتسبا هک هچنآ

 هک ار یلاطیتما رهب میرادساپس

 یلوگتفگ رد و تف ریذپار نامشها وخ

 تحم هو هنایسسم , ناصتسپوناب

 . تسسسسا

 «فصنم روپهاش»



 یئاضیب مارهب : اب یئوگ وتفگ رد یشیامن رنه یاف رژ ردیثحب

 لزواض ریلع : زا 9

 یایندرد هبذج رب یربس
 ... زاسملیف تاب ی 9ذاح

 هک رگیدیاهنلعو دناب ناریارد یاهمجرت

 هکنیانکیل ؛, تسین ام ثحب هلسوح ر
 شنوک همانشیامن نیارد امش دسریم رطبب هک
 دیاهتشاد یسراف لیصا نابز هبتمجا رمرد

 نممتنیادیانهک دروایم شیپ ار روصت نیا
 تاراعتسا زا یریگهرهو یسرا نتشونرد

 رداهن ایزیاهمجرت هنو اهنابز یسراف لومعم
 هکدیاشو تسا هدوب رضاح یهنیدنا هل ایند

 نتشوس هتفر هتش نیا یاروردیدس
 ؟تساروطنیا

 ربکاناولهپ زا نوچ : یلاصیت ماره
 هماشیامننیا هبمهنم . دیدرکع ورش دریمیم
 هکمنادیم مال ار حیضوت نیا و, مزادربیم
 تنسیاوهو لاح رد همانشیامن الوصا نوچ
 تسا هتخادرپ هلوقم نیا هبوتسا یگنهرفیاه
 هتفرگ هثبر مهاماشنامن نایز هک تسا یعیط

 یناولهپیانعهک دشاب یگنهرف تس نامهرد
 ءرود كي هرابرذ همانشباعن .... تشاد زین

 - یقالخا - یرکف یاهتسو یگدنز زا

 تسامژالو دنکیم تبحص یهنع و یناولیپ

 رک ذیاهتساب انشآ نامزمه مه نابز هک

 , دیاهتشاد یسرا

 ,دیهدب هزاجا رکا : لزو اتریط

 دریمیم ربکا ناولهپ همانشیابن زا ار خم
 نیا هک نآساخ لابرو ناییو میک زاغآ

 و دشاپ هنوکر کد هکنپا هب , توپ ساح
 دودسرا ,سکعبهک یسزاف نابز زا توافتم

 وبو هکنرذک تسا ینارپا ینیان یاهراک
 هتخادنار اهیگنرفیئیامن راثآ یاوحو لاحو

 رثاتم رتشیی امزو رماینپ امن یاهراک , دشاب

 دیاشرتانیاو تسا یجراخ ینباس دانآزا
 تاییدا ماپ یاهتشر .هشرو دوقن بیس هب

 یمک هماشیامننیانابزرگا لاح « دشاب هدخ
 .تسایشیامن یاهنابز رگید زارت هتفر هتش

 نیس رگا دیاش « دشیم دیاب رولعنیا ۰ بخ
 یاضفو طیحم هک مسیونب یرگیدامانشیامن
 نایز گید ینامز و دشاب هتشاد یرگید

 هماتبامننآ یاوتحم نایب یارب ار یرگید
 ریکاناولهپابخلبناوید نابز التم مربیراکب

 هک تنگ دوشیم لکرد یلو . دراد قرف
 نآ مدرس نابزاب دیابهماشیامن كي نابز
 و دئاب قیاطمو انشآ (شیامننامز) هنامر

 نابزشايزاهتیمهسون همانشیامن هکد یاب زین
 مدانتساهدشهسالک میوگب رتهب ای هدخ هتخاش
 نابزلابند لک رد اصخت نم دوخ یلو دنکت

 .مرادنآندرپراکب رد یعسو.موریم یسراف
 . مه مهم هنکن : لزو اضریلع ۵

 لیصانابز هب ۰ تنا امش صاخ هجوت نامه
 یسرا هتفرو هتشو

 ار یسرافنابز نم : یناضیب ماره
 هدافتسا رداشیمهمششوک و مراد تسود یلیخ
 یارسبسشنسار « تسا نآزا یریگ هرهو
 هکاربز ملباف یقیمع مارتحا یمراف نابژ



 ... همدقم رد

 و «ناسنا» یناسنا هب نتسبرگن

 هدنکیمیگ دنز راوهدنمرته» هک یدمره

 سفت شایرته یهناعیرخ یاهزورب ردو
 عقاو رد و راو «هتفیش» یدپداپ « دنکیم
 یهدنرگن نایز هب هنرگا « دیاش شوپبیع
 شلقرباک هچنآ رهنتشاذگ ریثات یب هک ۰ ایوپ
 :نکیل....دغاک تاحفص رپ یراجو دوش ماهلا

 هکاریناضیب مارهب هک درک دوشیم هچ
 دونحم یامنیس هرتسگ ردو تسادنمرته
 تسودنانچوگ تسارو یقیقح یرعات ناربا

 زیگناقوئماگناب هک مراد شرواب و مرادیم
 تاذ یاصزورب هب ندرک هاگن قاتثمو

 رد هک مالک زاغآ طرش هن رگا شفیرش
 هکتا یشرگن ره ساداو هپاپ « عقاو
 ....مشابهتشاد شذودحم و دونعم یاهراک رب

 یامنیسهب رایگر اب یئاضیب مارهت
 راوتسایناهماگادو داهن ماگ ناريا رگشور
 یاصقلماکتویورشیپ طخو دنور رد هچ
 رفس,شرگیدیاهراک رد هچ و ملیف نیبه
 نوناکی لامنیس زک رم یارب هک یهانوک ملیف)
 هتخاس ناناوجونو ناکدوک یرکف شرورپ
 شا كيلبسریوسهک .همودبیرغ .دعبو + ( تسا
 جیپ ربیاهرات زاهک رایس شخوگ و دتساد

 وچتسجیزیرگ هارشاهدن ریگارف نهن مخو

 شخب ممنیاهتیصاح,مامتتردقاب « نابر نیا
 .تسا هدادروعنامز عنامزا اردوخ

 هتفایهمادا لاسرازه بیرق یتدم لوط ردو
 دراددوجو نونکامه هک ینابز یلو ؛ تسا
 نیامهنم) یاهمجرن تسا یابز امش لوخب
 نامگب,تسیل بسانم دایز و ؛(مرادروابار

 دسب و دشاب یسراف دیاپ یسراف نابز نم
 تبزور ۰ تدرب راکب یاهمجرت « ندر راکت

 راکب همه زا رتدب و ندربراکب یاهمان

 ناتتمرح عقاورد هک یتاملک یاجیب ندرب
 و دنیاشوخاتسا یراک ۰ دربیم نیب زاار
 مدآ و دنوشیم تاملک ندش یلامتسد پجوم

 راکندرومیبو اجیب طلغ هک دنکیم ساحا
 , .دنکیم شا یناصع یسراف نایر درب

 درومیپ هرایرد دزو اضریلع 9

 هنازوریراچ یگدنز رد تاملک ندرپ راکی

 هکنيا و مراد ینخم . اههتشون رد زینو
 یرایسپیانعم یتح هک تفگ دوشیم هزورما
 یهدسشنک و ک زاب هتشذگ رد هک یتاملک زا
 مایپ یتحو دندوب ینانغ یئاوتحم
 رددیاپ هک ار یساحا نآو تسیث «دنناسر
 هلمج نآزا هک ۰ دزیکناینرب هننونش

 :شزرا ؛یلغشنادجو لثم یناملک هب دوشیم
 و++«و ۰ و مور « تاعاحا , فطاوع

 ه ) رتسملیف اترولعب نیا یهدنراگن نامگی میوگس رتهیو نساتوپ یاربو دتک

 هدش هتخاس ناکدوک یارب دسریمن رظب تخاسربز رددوچوم یاهدوبک «یناشوپال»
 دنهوکشیاهسسزادوخ یاه كاردا ینورد
 رسه نتشاذگ راک رد یعس «هناشوراآ»

 (یعامتجا - یعسلف) یامنیس نیا هک هچنآ
 دوب شرگ ربوصتو رگ وگ زاب

 ششوک نیتسخن اب هک یدرم « یناضیب

 یطابسترا ندرک رارقربتهچ رد شا یناسنا
 وگتسا ریئامنیسقایتنا رد هک یمدرماب یلاح
 ار ایسفصرد دداتسیاو هار جنر قداصو

 یناسنا هاگیاج نانچ , دندرکیم لمح

 یناک و داییفر یتح هک ؛ تفاب یدمشزرا

 داش هدش هنخاش یلامیس یشم بیسهب هک

 هبدا هلاسا زا زین دنتشادن ؛روا ندید مشچ

 و یلادنیستاظحل زا راثرس یاهیلیف ماقم
 هکر وابیاو . دننک یراددوخ شا یناسلا

 نینچیسک گره وا زا شیو وا زا شیپ
 اسیسیناسنا فدا وتو بلق یاهرا رب همخز
 تسا هدرن یناریا ناتسود

 ما ره ۰ دریمیم ریکا ناولهپ هماشیابن

 دوشگ یناسنااب ارم یلاشآ باب , یلاضیب

 تسد زا یاهشزرا ترسحرد ؛ عفاو رد هک
 رد هدش تس یراوید نوچ هک دون هتفر

 . تسا نتخیر ورق هناتسآ

 یناهتنم یلاضیب راب ترسح شرگن
 دنوریم تسد زا ریکا ناولهپ گر مای_هک

 دناهدش یهت رایسب هچ هک درک هراثا

 رورعآ

 یهتنیا مادرد مهره : یئاتیب مارهب
 لئمیتاملک زیلو .... .تسا هدش راتفرگن دش

 ضحم هب مدآهک .... و نیتسار ... هیامنورد
 زا مه یناهجحطس) دشیدنایم ناثندیش

 تسایرکفنشور فرط هک ( تسا هلمچ نيا
 تسین اه ربخننآ زاهکد نیبیم .دعبو رگنشور

 یزاسناخدرومرد یتح رگید تاملک نياو
 . دنوریم راکب مه ندیشکض وح بآو

 هسامنورد الثم : لزو انریلع ۰
 تاملک راکنا ۰ !ا میدرک یلاخ ار ضوح

 و دناهدرک مک ارناثدوخ نتفر راکپ یاح
 دنیایب دیاب اجک یتسارب هک دننادیمن

 . تساتسردالماک : یئایب مارهب

 و + ریکاناولهپب :دزو انریع
 هک ميزادرپیمشایئیامنو یئاوتحم یاههینج
 نیارد ۰ تسا رایپ فرح هنیمژ نیارد

 ناولهپرگاهکدیسر مرظنب نینچ همانشیامن
 و تساروبوخ مدآكي یوگلا ناونمیامار
 ارواهکدیتشاد ینشوک اش ۰ ميريذپب تسره
 دیدهن شرعمرد رتمهم همهزاو اهن یلیخ
 اهکدسریمرظنب دیدهن نیا و دیهدب نادن
 بناسج زا یتح دیاثو تسا پناوج مات

 راسبا دیاش رتسردو دباییع همادا ( دشاب

 رسنانیبشثوخ كدنا یگنر یلاحیب شرگن
 یاهسنس هچوتم یریدپ لاوز و دریگیم
 ,.دوشیم دنیاشوخا یلیلحت رد دیاشو ههک
 یهنامیمصوهداشیب جوا رگناشن « رایگر
 ودامزنآات تسا یلاصیب یناسناو یعاهتجا
 زا یلاضیب قیمع شیب دنشزرا یاهدگر
 , دشاب حوضونآ ردهعماج یاهمدآ لیامو تالکشم

 و دیامنیف خر یزیگنا تریح یگداو
 ردیتح هک ملیف مایپو نایب یگداس هژیوب
 رد نارگید هبرجت رب یکتم زین نالپكي
 نیاهب , دوبن ملیف شيامن نامز و هتخذگ
 طح دنورو نایب ریذپلد یتحار هک یعع

 و هدهدداکت یلیلحت رد دوخ ملیف یلماکت

 رد دنشیدنا رگاعنیم كي یلافوکش یایوگ

 دوب یسراف هبرجت یب یاس یههب

 تاروصت دمآیپ هک هعو هبیرغو رفس
 رواپهیمزردزاسلیف دمره یاه شرگنو
 یواح و وا یعامتجا و یتسلف یاهتئاد

 یناضیبما رهمانب یدرم ینامسیس ی لیحت
 بپلیفكي ناونعب وا تبشت بچوع , دندوب
 هب...امیس ككينکت هب اشآ و دنشیدنازاس

 لصاح ۰ دیایم یب رد هک یلوگتنگ
 رتشیتحاش رد یماگ 4 دوب هشیدنا نیا

 هزیو كيرد قداصو وگتسار رگامیس نيا
 را شزوپ صرعاب هک  دوخ هتشادرب همان

 و دشن نکعع نآهیهت هک پبس نیا ه ۰ وا

 د هسسک یدرم یاهفرح ددرکن ناوغع

 قارضا دودب ؛ ناريا یاهیس یهرتک
 یاناهبهب,تسااراد !ر نکعم ناکم نیرتارف
 رد هک دوبن یراک فورلنم

 ! , هکد یما نیاهب

 قاتكب روح

 یمرلا ر یرواد نت

 هبقورظمیهیسمر رد رب دوخ و دیاثخب

 دیشنن ؛ یرواد

 دیماجنا لواعباهتتا هک وگنفگ نیارد

 نیتسار رگ دیس ننایگد نز طخو ریسمنآ ردو

 یاهشرراردینح زیلودش_حرظمدا ربایامنیس

 یلصا نت ناونعبو ناییو مالک
 هصرع هک یشبامن یاهرنه و دوباع هاگرظن

 ی ی وگننفگ نیا هکنيا رخآ مالک

 هک ام

 وا یهب رجت
 قاتنمكيواک و دنک رد دوب یاهچبرد ینال ولط

 ,هشیدنا ,اهرواب تا روصت هب قایتشا درومو

 وا رغ میلیف شیامناب هک یزاسلف لیختو

 و لیخت تخانخ یوزرآ ار یرایب : هم

 دویدم هاب ناوتعب ,شاهدیچیپ تاروصت

 روضحرگناشن ؛ تفر هکنانچ , رگید ینایب نهذیافرز و قع رد یلوجتسج زیئو

 وا ینانا شی و رگشور . دوب ام یاس رد

 ی
 دنشاپهتشاد شنسود دسریع رظنب هک ی
 نا ولهب هج وتمهکی نیدهت : یلاضیب ما رهب

 زاوا ۰ تسین ینوریب طقف « تسا ربکا
 مهشدوخ یقالخا یاهرواب و لوسا بناچ
 عفا ورد واو تسا هتفرگ رارق موجه دروم

 درومرتشیب شدوخ ینورد لوصا یوس زا

 بیم عقاو ردوا .تساهنفرگ رارق دیدهن
 ته هک نآ زا رتدیق ی یمک تسناوت
 یتح لماوت یوس زا رتمکر گسبدو دشاب
 دیاهدناوخ امش . دوش دیدهت ینوریب
 ؟ ارربکا ناولهپ هماننشیامن

 اب هک تسا یعیبط لرو اسریلع

 ! شامشاب هدناوخ یهاگرظن نینچ
 راکددشاب ناتدایرگا : یلاضیب ماره

 هدنک و گ زاب ؛ دنکیم ربکا ناولهپ هک یلاه

 :تساهتشذگ ناربج تساوخو لیامت یعوت
 هکیتاقافثا زا , دربیم جنر هتشذگ زاوا

 هدنیامن وا هکنیا مس ۰ تسا هدوب هداتفا

 «تساهدش هجاوم تسبنیاب هک تسا یگنهرف

 یورابوریصخشمتسبنب اب هوا دوخزینو
 نیا تسین رصاعم یلمع وا لمع ؛ تسا
 مدآ زا یرایبهشیدلارد هک تسا یتیصاخ

 تقوچسه وت هک یلاه تسکش ؛ تسه اه
 ابیتقو ناسنا « ینک ناشناربج یاهتسناوتن

 زیلو دوتیم هجاوم شا ینورد یاهداضت
 شوجوطیحم زا حراخ رد هک یلاهداضت

 دداد نانن شکاويعو هب دنکیم عورش

 تسیاهرود هدنبامن ریکا نا ولهپ هکتیا رگید

 و وادوخ هکنانچ , دوشیم ماعت هک

 لمع « دوگ رد ندرم متفگ هک رولعنایه

 ۱ ناربسج 4 تنگ دوشیمو تسن یرصاعم
 | رارفشدوخ زا دناوتیملوا . تسا هتخذگ
 ۱ . تسا تبعقاو نیاو دنک

 لاولهپهک یلوسا :دزو انریع

 آ نتخپررورف رگناشزینو تسااهنآ هدنیامن
 تسمک تگ دوشیمن ؛ یلیلحت رد ۰ اهنآ

 مکصعی وسا اینا

 ناشنناتک ثحبهبدوشیم ینامزرح رد هک

 رپثا

 دناهثیریی و داینپ

 پاپ
 ناتتریدپ زین و

 رد هربکا ناولهپ : یلاضیب ما رهب
 تساهتفرگ را رق لوصا نیا نتخبرورف زرم

 هک ی لوصاابءارمه رزبن دوخ پس نیمه هبو

 ۰ دزیریمو رف تسا ناشاهدنبامن
 هک نیوگیمیلی : لو اشریلع ۰

 ؟دزیریم ورف اهتآ اب زین شدوخ

 ۳۷ هحفصرد هیفپ
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 زا امنیس فو رعم ناگراتسا رچه

 ؟دوریم رانک ناوجناگ دنناوخرطاخب ناروب 9

 اب دزاسیم مدرمیارباد شملیف شاتیرهورسخ و

 ؟ دزاذگیم رانک ار امنیس یبانحهتشرف و ؟هرا ونشح
 هدنناوخ , داروپ هک مياهدیش

 دها وخیم وهایهولاجج زا رودو ساشرس

 و دشکن راک یگدنناوخ ملاع زا اردو

 شرهوخو دنزرف فرص ار دوخ تقو مامت

 هکبرولعب هنبلا . دنکب هدازشور هللا ببح

 رحا وا نیهرد ناروب میصت نپا ؛ مناهدیش

 تاروپ : یوار یهتفگ قط و هدخ هفرگ
 نسسرتنوبحم و نیرتراک ربزا ینادز هک
 یگدنناوخ هکنيا زا : دوب زور ناگدناوخ

 تسینزادزوخرب یسرد یهعباص زا اریخا

 دقیس هزات هدئاوخ تعانرهو روررهو
 درادمهقحهتلاو تسا روخلد . .دنکسم ملع

 لاجتجو راچ لها ناروپ : تلگیم یوار
 حرطعیا رنده وخیمن لبلد نیمهیو تسث
 هب ددجم ندرک لگ حالطصا هیو ندخ

 ودنکي سا ينونک تشردو ربر ناگدناوخ
 یا ریاهل- هکاردوخ یندنامو پوج تیعفوم

 بارسح ۰ هدیشک تحز شادروآ تسدب
 , دنک

 اهزور نیا. دیراد عالللا هکبرولعاىه
 یگدانناوسخ هصرعرد یرامشیب ناگ دنناوخ
 بوخیادصزا نان رتتب هک دناهدرک روهظ

 .دتسنرادروخ رب هدنزراو بسچلد كيتکتو

 هک قوئو رهچوس هک مياهدین 8
 ناگشسپره نیرتراکرپ زا رحاوا نیمه

 هیک رضرد نولکا مهو دون نا ربا یاس

 : تسا یلاتسیس ملیف دنچرد یرزاب لوعتب

 دارا وا هب هک ناسود زا یکی باوجرد

 دنکیمیزانیدانز یاهملیف رد ارچ هک فرگ
 هتنگدهدیم تبثع باوج یداهشیپ رهیو

 اس هن مته هثیبره كسب نسع : تسا

 یگدنزمهاوخیم نم . تاد یصابراپ قولیف
 حایتحاهلسوولوب مه ندرک یگدنزو منک
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 رهچوم نسود ۰ مياهدينش هکیرولمب
 هدروخاجعطاف باوج نیا ندینخ را قوتو

 اهرح نیا

 .دوشیم !ر نا « یصخت

 تسار :دیوگبم قوئو رهچونم زا عافدرد
 ثدروآتسدب لابندپ هن رهچوس , دیوگیم

 شدوخدها وخیما وتسا هریغو پاک و هزیاج
 كروا .دنزباج یرنه یاهملیف رگیزاب ار
 قح یکرهو هتنگ ار شاهدیفع تسارو

 میت شدوخ ؛ شدوخ راک درومرد دراد
 دک لیعو دریگب

 اراهرظن راهلنا نیاام ۰ لاحرهب
 ها منادس افیقد هنبلا و مياهدیش
 هتشادتسص مه رگا و دراد تحص دح

 لالدتا هسگک دیدرت رد مياهللام , دشاب

 وتسا رنتسرد وگننگ نیفرط زا كيمادک
 هکیلاحرد . میهدب ناشیادک هبار قح دیاب

 دراد هیکرثرد نونکامه قوو رهچوم دوخ
 ... دنکیم یراب ؛ كل رتثم ملیف دنچرد

 رهورف البل اریخا هک مياهدنش 8
 یتوصومزا ۰ شفن ربر هثیپرهو هدناوح

 ار شتروص مغ زا یراجغ و تسا تحاران

 تا راک ردنا تسد زا یکی

 رهچ ونم
 اب تسا

  رابداش اهد تداسح زا : فورعم لوق

 ٩- دنروحب دناز شوچ و صرحو سم
 تلگدروم نیارد

 مودنا قررد رهورف الیل هک یژور زا
 دز هثیپرهنیرتیوبحم ناونعب اهسیس هرات
 ناگراتس زا یلیخ , دشت مالعا و باختلا
 یواب دشابیع مهوا ناسود زا هک اس

 اروا تقوره حاللعما هبو دناهدانفا پچ
 بل رز و دکیم مختو مخا .دیییم
 شییزا مه رهورف الیل . دنزیم یلاهفرح
 تلع و تسا تحارا یعضو نینچ ندمآ

 . .تسا نیمه وا ندوب نیگنع

 اب ره ورسح مياهدیش 

 احب اسیس پوخ ناد هک
 رهظ ات هنحرپو رادپارس , كحنآ

 لوقعم نوا مهار ات

 تک رشاپ «توکلم» ملیف

 قاعنا هب و تسا

 ۱ ره

 ماس هلاژ

 دربیه رپ وکام
 , یناهج هراونشج زد تسا رارق

 ۶ مياهدیش اسیاو دنک تکرش

 روآ مهازف مرکرس شانیره .. . تلا یرادهدنخ هلام هک اعقا و

 بس یکی ؛ هدوب توکلم ملی ار یرگیزاب . هیرشن كي ناگدنناوخ رگا

 نیا ایا : دسرپیم شاتیره هچرگیزاب دوخ , دناهتناد ییرتوجحم

 ؟ یراسیم «راونشج و باتع دروم هنوگنیا هک هدرک یهاگ

 - لاوئس نیا ندهنش زا شاتیره _.دریگبرارقدباب ناراکمهو ناتسود_باطح

 ؟امتیس نآ باوجردو دوشیم هک دوشم هکت نیا روآداب عوضوم نیا
 مزاسیم مدرم یارب ار ملیف نم  رتهیاجب : نادنمرتنه زا یلیخ مه زونه
 تیمها میارپ اهنآ هتساوخ لوا ندروآ دوجوب رد شالنو دوخ راک ندرک

 ؟ دش هتخاس یروط ملیف نیا رکا دننکیهیعب . دوخ یارب رتکحم تیعقوم
 رش هو دنروخب ار نارگید تیقفوم ترس

 هک میاهدونش +

 ملیف

 .أم مه هراوشج رد تک



 ؟! دنا هدش روخلد رهو رف الیل
 ارچ ی دب ابمشدب «لوا» شقن زایخیاشهدیشدج0 |

 یار و ! دنسرتیم یکند نون زن ولت زا نادنمرنه
 دوشیم شخپ نون زن ولت زاینا رب ( ملیفمادک رادنیل وا
 وجربلد دباخ هک امسس داراک ردلا تسذ

 تساهننگ دشاب هتشاد یبانج هتشرف زا

 هشادگ رانکار یساج هنتشرف اعیس عفاو

 دراذگنرانک !

 مس حسحص هنگ مادک منادیمن میهاع

 یانج هتشرف رگا میکنم رکف یلو , تسا

 یرابیداب ز یاهملف رد ؛ دها وخب

 دهیم دات ميمسم رس روطن ناو دنک

 رهن . دراد تیعقاو رنثبد هتشرف هنفگ هک

 امسس ها هخبه وا هکسنا هن

 دنا وسم

 اروا مهراب رگا میوئیم لاحشوخ ام لاح

 هک مینکسم وزرآ و میسس اس هدرپ یور
 هن وگنبا مه امسس رگید ناگر اس شاک

 هردو هد حرخب سلوو دوخ راک رد

 دننکن تک رش یتحارب یملیف

 ها: مود همانرب ندش یکن

 ورناناوج صوصحمو گن راگنر یاهسالب

 ظطعاحن دن راد

 تحس اهر ورا مه .تساش سمهو دناهدروآ

 ناشیا رتلاسودودنا هنفرگر ارف هجون دروم

 چیه الت ! دنزاسم فلتخم یاهک وح

 مدرمییلصافده هنرگ و . سهب هچ هکدش

 رکنفام هروم نیارد . دتسه نارگائامتو

 هک شاکو تسا یبوخ رایسی رظن مينکیيم
 نیا هپ شانیره لئم مه رگید ناراملیف
 هجردرداهملیف هک دشاب هتشاد هچوت هلاس
 مدرم هدافتنا یارب لوا

 دسگک هیهنو اه هراونشح یارپ هن
 شانیره ورسخ لوتپ الاح . یصاخ یاهمدآ
 معهراوشجرد تکرش یارب نانملیف زکا

 اهم هک دوش هداد صیخت بام

 هراتسییاج هتشرف هک مياهدنش 8
 رد رسنمک هک اممس سشنهنوگ و طانحم

 روطهنف رگ مست ۰ دوشیم رهاط اه ملیف
 دنچ نمهردو دراذگب راک ار امیس یلک
 تسگ رش : .دنکبم یراب هاگهگ هک یملیف

 ؛ دسوگیم هکیروطب درومنارد . دیوجن
 یاهمدآ زا یلیح : تسا هتفگ یبانج هتشرف
 و دنتسین لوف لباق نم یارب امنیس نیا
 مکیمیزاب یملیق رک رد نم هکسیا تلع

 . تا نه

 زا یک « اعدا نیا باوج رد اما

 دن وئیم هتخاس

 تک

 خیام هک مياهد هچ اه.دیش ۵
 هک امتیسو رتاتت به رکیزاب

 دوخ تیلاعف نی

 دشاب هتشا

 ومنیمهرد نینچمح یخیانم دینمچ

 هک تساهت اه میاهدیشام هکبروط

 ۱! تمسق دنچ رضاح لاحزد
 واشعن هک ماهدرک یراب ار ینوپزیولت

 یئامتیس مایف دنچ و ما هتشادن مه
 مجنچ ؛لر ءرده هب .مناميما هک مرفن یا
 یبوخیاهراک منکیمرکف اما . تفگ ناوتیم

 تسا مهم نم یارب نیا اهت و دّتسح

 ناطاسلاپرس رد ار یجباتم دینسج
 و ميدبد یاهدنزرا یشق زد نازقنام

 یاهدیفع نینچیحی ام هکنيا زا .ميلاحتوخ
 یاسهلر یافضیا رد وا هک ک مينادهمو دراد
 اب و دنکیم ار شالت ن ریرتتیبآ هلوحم

 اد هک ییوخ تردق و دادمسا

 یناوارک و نهارسب ی

 یاهرام هدن زا و ثاب هک ميدید شیپ بغ

 ار یلاسوس هللااثام هللااخام هک . یلا ربا

 اب مودهمارب رد ۰ تسا هتشاذگ رس تشپ

 حالطماب و گنراگن

 دوب زاس نتخاون لوفم یلگم لگ
 فیک دوس یگنر شریوصت هکننازا مه

 درکبم

 یگنر عوصوم نیامياهایش هکیرولعب
 نادع هیا رب مه نون زبون مود هعانرب ندخ

 ارتآ حرطوگنرو سابل رسدرد

 لد تا رضح هک

 زا وب زیولن یگنر هحص رب ندش

 رهن .دشاب بسانم هک دنک هدافتسا یسابل

 یسلو .تساغاد یلیخ هیضق هکالاح لاح

 هد رک تسرد

 رهاطیا رب تسین ناشاد یوت عن 9و

 هسجچ

 هک میراد ریزع نادنه ره یارب یاهدزم

 نآ ودنکم «تحار یاهزادنا ات ار ناغلایخ

 یاسمه نوریولت دادعت زونههک تسشنا

 دنا وتداگمه هک هدئن دایز ردقتآ یگنر

 نیاهب . .دننک ائامت یگنر ار ناشیا

 رگا هک دناب تار ناشلایخ دنا وتیم

 دادعتدشاد ناثسابل حرطوگنر رد یلاکشا

 بآ زا مه بآ و دنوئیم هجوم یدوعم

 ۱ دروخسن ناکت

 بس رن

 اتس هرات بت ۱۵۷ هرامش ب ۷ هحفص []



 نامزاس زا تسا یلوصحم هک یردافحرسا یهنخا «ت» ءلف

 ۰ نیلوت ؛نیهیس « یعیطم كلم رصا . یفوتو
 هفضفه هس یط دنراد تکرش یا سماو رفیودهم + یناسیلس سوره

 ,دوس شورف دامونرازه دصناپ وتوبلسکی دونح ایسآ هورگ رد شیاس

 یا

 و رهدآ ردو ماین ی اتسس

 و روپایهضحاس «ین را تسا یلوصحم 4

 نیگن+ یخیانم دینسج
۳ 

 هو رت

 یفوتو رورهبتآ رد و نت

 یی اب مو لابرویتو سیال تعود نط .دنزاد تا

 و نویلیمکب دیس سره طب ۰

 دومنشورم ناهوترازهءاجپ و تس

 هک تو هللاترع یهحاس «هدنقئاع موج رهون ۰ ملی 8

 رفصا « یمیرک هلاژ ؛ تدحو نآ رد وناهج شقتویدوسا زا تسا یلوصت

 تسکرش یریم و روپرضخا ؛ یدهازیلع , !وبش + رانهش ۰ هناررامم
 هاجنیودصکت و نوبلمکی دونحا راک ن9وسگر رد (شیامل هتفههس یلع .دنراد

 . دوعل شورف نامونراره

 ورسجاتسوتک تفر دهاوخ سرود یولج

 تاغی رش ددرگیم ینادرگ راک یردو رب

 یدرونامیا كيب اترملیف نب نونکامهلک ناربا ملف هناخرد 9 تب یف ۱ ی ۰ ٍ

 هناسا نر كدصاف - هبنرم یاهلف رگ افیاهردان بیریم - یلابطابط زیگنا روخ

 یرادر روم به یلسا یاهتس وبا «نا ربا تحاس» ملیفو شان یراد ملف ۱ ۳ ها ی ٍ

 دهم اجنا یکناباح تسا رارق !ریلیف

: 
 ر رود یولح یرگند

 نآ نادرگر اکو ترانس هک هروک» ماناب

 :تسا حلسم بوخ ملبف هدنزاس ؛ ریاص یداه

 بیل رهت وب ردنب رد تسارا رقهک ملیف نیارد
 ورپ - دار دیه ددرگ زاغآ شیرادرب

 ناجنزربکا  یلارسک یروت - هداز یف
 تشاددنهاوح تکرش نیکشم رکا - روب

 ملف یدورت نا زنا ملیف هناخ

 ته رگ دهاوخ رارق سس

  تسا ف

 موسوما رشاهزان ملیف دایص ریورپ 8
 هعباس تسف رد بک رش یار «سنین» هب

 نیا رد . داد داهشيپ نارهن ملبف هراوشج
 نادرگ راک وهدنک هبهت دایص هک یگنر ملیف

 یرادرسلیف ولرایب گشوه طسوو تسآ

 سهب .كيیآ یرع ؛ رداهب زیورپ تسا هدخ
 دنرادتک رش رگید یاهنعو روپ نیرر

 نوتاخ یراد ردادص

 ۱ نوتاح * میلیف زانوم ماعنااب []

 یرادرنادصتوج ملیف نیایحول ریماسرراک

 , تا هنث هامآ یحولریم هک دوناخ رد

 و تساهتحا شدوخ را یت ون راسساسا رب

 . ناسیرف زرمارسشف ملیف نا رد
 یاهدع و یجرگ :هردان ؛ نایچکدق , هلاه

 هسهت هک ! دنراد تک رش رگید
 داساطسوت و تسا یعیفر تمعن شاهدنک

 نواح

 مه هک ی راسلیف یلانصامر [7]

 سا زادراد شیامن هدامآ ار رگشمار

 هدرک زاغآ ار یرگید لقتسم ملیف هیهت

 یلع طسو هک «تافر» هبموسوم

 هصحب هک دآ رد ودوشیم یرادربملیف

 ههب ثان رف رهش یئافسیس نامزاس زا تسا

 ,یلاورهچوم «ینارهت زانهش . .دیعم
 گید یاهدع و یناهاش الی ؛ راباشخ

 د سلف مامناابیئافص . دنراد

 دع.ءملشس اب ویدوتسااب هک یدادرا رق لیلع

 یعلیف ینادرگ راک هلصافالب هدونن

 هش رد هک داد دها وخ ماجنا وند وتسا نیا

 شنا رگیزاب و ملیف نیامان هدننآ

 دناسر میهاوخ

 ناوخب قشع زا میا رب

 ملیف ینادرگ راک [7
 احم یه طسوتدورا رف هک «نا وخی

 نودب رف ینادرگ راکب هتفه نیا زادوش

 سا یلوصحع هک ملیقننا رد

 دزاس طسوت و كروژ یلامنیس نامزاس
 هو . رهورف ال دوشیم شخب تساناپ

۱ 

 منا رت

 . دشزاغآ

 بد یاهفعو د ۰ یره

 دراد تکرش

 ناغط

 هلشهنه نیا هک بوک رس اضرمالغ []

 2 تتیاسمج

 باندومن شیامن هدامآ ار «پیاث ناخ» یلامتس نامزاس تسا هدشیرادرسلیفیزا بش

 یل ویراتس ساما رب رگید هتفهود دیامنیم شخبامار وناپ

 ؟ ربخهچدا ز رهش یثامنیسدنلب ملیف نیتسخن «ینام ومب رم» زا

 تک رخ یار

 هحامتاعآ نا رهل ملیف یناهج هراوشج رد

 مرمگرریوزرآ»ه ماب زیل داررهنیلاهدیس دش ملیف نیتخن 7

 ردوح
 هان وسک .یگنر ملسف كاب دازرهش

 یراد رسلیف لخا رع نیرخآ

 تا درادذگ یه

 رد هک مياهید فلحبیاههحصرا یکعابانتهبا لاحرهپ

 تن اتص و مياهدرک باچ ارملبف ننا
 زا زبل ی 2 راس ملبف هیهبناب رج

 هلجم رد هدنیآ یاههتتنه

 .اش دهاوخ یکعس



 زا یئامن رد یمیلس یطوط و دیفم نه [2]

 و هسهت «نایعط» هب موسوم یناوریا
 هک دیامنیم زاغآ ار یاهزاتملیف ینادرگ راک
 ریاسو نارگیزاب مان هدنیآ یاههرامش رد ام

 .دناسر میها وخ عالطا هب ارتآیهدنزاس رداک

 رادلع

 رگبد زوردنچ ات یعیفرزیزع []
 موسومیئاوریا فسوب زا یئویرانس ساسارب
 نا بسا ار یملیف ینادرگراک و هیهت «رادمع» هب
 رگافنا دین مهب نآرد هک دبامنیم زاغآ

 وبدوتسا رد رادعلع . تسا یلصا شتن

 . دوشیم هیهت ملیفاکف
 تراغ ۱

 ینادرگ راک هنفهنیازا یناک سابع [7 ِ
 زاغآ ملیف اکیفوبدوتسا رد ار یاهزات ملیق ۱

 هدنک هیهت هک «تراغ» هب موسوم دیانیم

 نيا رد . تسا یعیفر زبزع نآ رادربملیفو
 مسلیف یلصا شقن رگافیادبنم نی ملیف

 ژا رفرد» هب موسوم نیدرف راک
۲ 

 ی رز هللاتردق هتحاسزاوشیپ ۱ 3 ۱

 یو یاجب ادل تفرن لوفزداب «اهنامسآ

 توعدراکتیا یارب یعیفر هللارکش زا نیدرف
 :اهنامسآ زارف رب یگنرمیفرد . دروآ لمعب
 .دادرهمدیشمج ۰ یرفعج زیورب ۰ هنگنزیلگ
 مگید یاهدع و یربدف نیرسن « یدبع اصر

 هدهعب ملیفنیا شخب روما .دنراد تکرش
 . تساماروناپ یلامنیسنامزاس

 درب ریم
 نیلوا زا تعاسبن دودح نونکات []

 بیا » هب موبوم «یریصم رهچونم» ملیف
 زا یشویرانس شاسارب هک «دزیریم یکشا

 طسوتد زاسیم ملیفا رماک یارب یلاباب سرو
 نیارد . تسا هدش یرادربملیف یئانبزم یلع
 تسایزاجح ریوربشاهدننک هیهت هک _ملیف
 یاهدع و نگیو نیلبآ.« نایببرق زرمارف
 .دنراد تک رگ رگید

 سس

 هدنسیونو دقتمدمحاروب ثترمویک 03

 نادرسگ راک ناتسسسآ ناونعب هک یئامس

 نودب شتآلابرس نتخاسردار یمیها رادان
 یعلسف ینادرگ راک هنفه نیازادومن یراب دود

 موسومتسا هدومن زاغآ یرهاطدیراب یا ربار
 ویدسحا رهچونم نآرد هک «یتیالو» هب

 .دنراد هدهعب اریلصا یاهثتن هدیبس

 دو رتهزان
 .. رت ان یاهدادب ور یراب رداه ربخ کف

 رنه و كنه رفهرا ونشج

 هرادا فرط زا هلاس همه تس قط

 یاهنتج تج یتاههورگ رنات

 مارسخا اهناسرهشب هو کهرف
 مراهسچ رز

 مادک رههک اههورگ نیا . تسا نابآ

 شزاغآ هک - دنوشیم

 یدادعنو نادرگ راک و تسربرس كابز

 ب تسا لگن یف دارفاو رگیراب

 اب اهناسرهت مدرم یئاشآ تهجرد

 ره را اهایدسرهیو یعفاو رناثت

 و دیصم رایس - روهنم نا رگب زاب

 یارسسیل هسرزاو . تسا .دنمشررا

 تصرف و تسا یعونت مهشادس ره

 مهمرادا هکنناو - یراذگ و تنگ

 هرانيیس دوخپیکا دنچ بارد

 , دیک

 3 هدکشنادزرد رت امت ۱

 یهدکشاد رتات یهثر نابوچناد[]

 :یلیصعحت لا راغآرد ۰ كاينامارد یاهرنه

 دناهد رگ عورخ ار یاهدرتگ تیلاعف

 ینسرسپرساب هدکشناد نا رتالتهورگ

 هساشیامس نیدچ ۰ «یورسخ نیدلانکر »

 راکرد ءاهزور نیاودنراد نیرمت تسدرد

 مها رقیواکن رد تخس . موادم یاهبرمت

 یارس هحص تاناعماندرکایهمو ندروآ 1

 . دنتسه اهددانشیامن یارجا

 اهنآ راک نیتسخن رسا ۰ رتیوف» +

 « زن« عفاو رد هک «گ ر یدنب رتسا تسوگ [»

 زین سیب نایرفآ شقن زا نتود یرگیزاب

 رد هتشذگ یهننه . دوب

 لایقتسا رطاخ هب ودمآردشامن هب هدکشناد

 رارکت زین رگید تبون كي « نابوجشناد

 دا رتاثت نیلاس

 رفاسکشیلتدمحم ۰ « رتوق» نادرگر اک . دش

 یقثومداه ؛ ریژآ شوهم شا رگبزاب و

 .دندوب یزاربش میرم و

 رد نوسکا هک یرگید یاههماشیامن

 هسحح یور یدوزب و تسا نیرعن تسد

 زادنترابع , دش دهاوخ هدروآ

 فو رعع , ودوک راظتتا رد» []

 نیصلادع ینادرگ راک هب ه تکبلئوماس»

 روشناددواد. یئاقپ زورهب یرگیژاب و میهف
 وادنایس دمحا و یرقظم دیمح

 به هحفص 0

۰ 

 ۱ ب

 ههی وجش

 یاب زورهب و

 تلوت رب» یشون هادگ» []
,۱ 

 ی ویتا ره دمحم ینادرک راک هب

 و رهن و نایغب

 ِ 1 ؟ وق ۶
 ۱ ر

۳ ِ 

 , د ی اعهچب و رب

 ِ هم تب ی

 تشون ميهاوخ یتا یاه

 هداز ینف زر و ٍ#

 هلاحتسا 9

 ۳۹ ینا ربا هست هحص رب

 ۳۵ ران ردمامنانآ هدون ی

 هتکون هلاحتسا همانشبامن روب رهث

 واسحص ار ! رفا یتسحم رکا

 س یناهنهم : هماشیابن نیارد

 اسس هراتس ب- ۱۵۷ هرابش



 یرازگرب لامسعوت,تنه ریو یناهج قسرا ونج ۲
 اغآا ر دوح ِ ۳ 

 تساهنفایرا وا رسیتهرحو , تسیاهنفرگاب هزانخدج حوم ,ایندراک هنوگ رد تشه یاس

 یامسم شزراهبک اجن

 مناهتسناد دوح

 نجس ۰ ینا ربا یاهملیف , ءاگن ثلب رد

 رلطت زا یا یاههب رح یجراح یاهلف

 رسطع زا كیب .دندون ۸ یاس يا رب یاران

 درک یم ينيشنيع . یجراح یاهیلیف
 للاسهب ناشاهبا را وحش

 تتمرحس اس میتفا وه

 دیشخبیم اهنآهب یصاخ ههجو هک هچنآاسم

 یاتمط و ردا رهرا هنحیاهملیف ی

 گالحرب . تشاد یعا هنحایش رگن و یفطاع

 رد و هشاد رظن رد تاسکت

 لاصرد نامدوخ یاههچی و رب یاهیلص .تاسکت

 هاگت

 یو

 .دبنا وخیم یستررب رد اراهنلف یمرابرد متستحب .دون ری ورود

۱۰ 
 لوا زور

 تفرگ ر بردار ملیف هدرزاودشپاس+ هراوشچ زاغآ زور
 ر ملیفراهچ ۰ یناریا نازاسلیف نایم نیزا <

 یناصحت لوسر ) ناج یلپاب

 (نا ربا

 .دند ربمیهس !

 : یاس

 نیا مالک هسیکت رب هک ملیف راغآ یس کگهآبرس

 ۱ یههیج هبار رگ اتابن .دراددیک ان هاجک نآ واچک

 «ناجیلپاپ» . .دنکب بیاده راسلیف «یرگن

 دزونیمیلک و اردگ یهاگن یره و یعاعتجا یاهیناماسا
 یهگآ -- هدانفااج هاگ و ماح یزطاب .هانوک یلاچم رد و

 داش

 زا یاهراپ هب

 ره رد و - تآ ,یتنلادرا ض تحادرپ رد تدعنو ینوپر بولت
 ار ملسیف رد هنشحرط لئاس «سور» , دجنساب لاح

 یامیسیهحص تشیو هنحص زا ,دنکیم رارزگ رب س هدرنف

 وبآ شود ريز رد وفاچ اب یریوا » هفرگ ی راجن جیار
 فارج بناپامن رکتشور «ملیف یاحس ینس ددرک شخ

 ینیسوع , یتراچن یاهییگآ - یلظنل یاهلدج نادیم رد
 دروم و دینال قدروآ رد سم یاهیفاب هنسف , هشیریب

 یاهسحاد ربا:اماد ریگیمرا رف زاسلیف زیمآ هباک با

 هکدنامسع یفاب «یرنیل» دودح ودح رداهن ۰ وگ هباک

 .۵رادن همادا رد ار ییلطن

 اههژوس» ترتک هب لوا یاهو رد ملیف دا ربا

 طاسترا یرارقریزا زاسفبف هکنیا رطاخبلوا. ددرگسرب
 لاجم رطاخت .دعب رد و . تساهدنام نا ولات اههژو-نیا نام

 رمک + اههژوس یگهدنکارپ و یسیگس رابریز هک ملسف مک
 کس یخ

 ,هبلاجدنچ یلاهف رحاپ ۰ نایجن ۷ هحون , لک رد

 تخاد رب زا نآ ناافطعف هک تساهتخا- یا««هنیراو* ملی زا

 هب ۰ تخادرب طعم . دنتس رادروخرب قیقد ,یلانتنا +

 . رسخآ لصف .دنزبم نماد اهفرح رتشیب هچره یگدنکا رپ
 تسدیگنهآ یها رمهاب هک ییاهب رهچ « :دشانایر تساا تیم

 مشفگ «درادناهم رهچ نیا رد یساکعنا ,یداش , اما دن زبم
 هتخادریدسک ات ربویلالولع ردقنیا رگا . دشاب اب تسلا وتیم

 -ن«لپیرفج :یهتحاس) واکجنک نابشچ

 : (اکیرعا

 دسیابیم اما دهاوخیمن هصفو قطم «یئارگ رادپ
 و .دشاب ریذپهیجوت نییرود هاگدید را مکسد هاهرادپ
 «مزیلارروس» یاس ردیریهلصوح وترپنابده رههکس

 دوخیمن .ینبهعط

 و , بسا «۸۰ یایلوخیلام كپ «واکجک ناشچ»

 .تسدسا زا یحرع و جرهعب : تشه یامستااذدص هک بفیح

 اب ار ملیف هک ینارگاغامت شنکاو دوب قحب .دیآ رافرگ

 .دندرک هقردپ یدرسب, هناحرتعم یاهندرفک
 رسوصت رد زاسلیفیناوتا هک تسیاهناگ هم « ملیف

 وگ ره : تاینهذ

 و بوس

 ریواصتتشپ هک ار یلامتحا موهبم هب تدرک

 یاهظحلاهنت دبان .دنکیم یتنخ ۰ تسا هتشاد تک رح ناکما

 ۱ ۰ شادوبمریلارروس یاعدا رد ملیف
 بیج ردار یپمال درم هکبتقو : رخآ رد تسیلاج . دهدیع

 . دنکشیمایربز ار شکسع و دراذگسم

 دصق هک هچنآ یلوگ زابرد زاملیف یلآ راک مع رطاحب

 یاهلفهلمج زا «واکجنک نامشچ» نتنگ

 ٩ دبیلبخ و «دب» ميئوگنا رچ و .دوب لوا زور فیحح

 ات قداص اردوح

 « درادناب و دراد

 تسل راک سول راک :یهتخاس) یهام ناتساد

 : (ابناسا
 یاههداتسا « ی «یکسورعیلا رجا ككينکت و هدنز» یاهیس زا یاهزممآ

 یوصس ار هداس یمایپ هکدوب هاتوک ملیف نا تسدح رد

 هناقشاسع یگدنز : ریگمهام كب یلایخیب :دوعسمانلا رثوم

 دینک هاگنهصق هب . دشابیم مهزا ءار قشاع یها تفج ككي

 هس رسایرد رد یهام كي : تسایوگ و هداس هزادنا هچان هک

 یاهزپرگ و بیقعت زا سپ و دبابیم ار دوخ تمج , .دنرس
 رگندکب حاودزا ه .اهبهام شبثک یهطخ اب , هناتشاع

 ؛یشوسخ نیا جوا رد .دوشیم زاغآ لسع هام . دنیآيمرد
 ,سگهام , دنا ریم تکاله هبار قوشعع ؛ یریگیهام بالق

 یگشخ رد اروا تسا تاچوک شذیص هکنیزا یلاتعایب اب
 تخادرسپ اما تسایگداس نیمهاب هصق . دزادنایم رود

 یلانغ ءار هصق نبا : زاسلف هناراوخش نجل و یتیس
 . هداس یطولعخ اب زاسلف , زاغآ رد .دهدم هفطاح

 یاههنحل یمامت تخادرب و تخاس و دزاسماب رد زا یرسصت

 هنافداص یریثات هبودنکیم تیعبت یگهداس نیزا ملیف

 سهحون نحل « زاسلیف یلدمه هکنآیب . دباییم

 دنک

 مرگ : هداس یملیف «یهام ناتساد

 واکحک نامشچ» نایده لناتم هلعش

 یمسس ٩

 رناساک وغن وا ز : یهتخاس) رگید یلصف

 : (نا را

 تباکح .ملیف . میفرط لوا زور یاهیرتهب زا یکب اب

 تساهدیسر «اضرو شریذپ» هب هک تس«یلمحن»
 ءد یبا . تساهداد تسد زا ار شناوج « ینزریپ

 بب .دهدیم قوس ؛ یید ضا رفماجنا وپهذد هب ار نزربپ

 هاگ لسه هباسه 2 رتخد , یئاهت نیرد و تساهن

 ب هباعشاع یگدیروخ ردهثیر :یلدمه نیا هک

 سکع یور ؛ رتخد هاگن» دراد هتشذگ رد رتخد و

 : یسه هک .دراد ینالوط یاهتکع

 .#د رسم رنا رف , هباسه ثاب یرا هوس .اح

 قسنور یریوصت ثاشق یاهحل ؛ ار «رگید یلصف»
 در ریپ نییرود : مینکهاگن رخآ لصف هب .
 ۸ ربوصت باق :ودنا وخیم زامن هک دراد رداک

 کیم هاگن نیئاپ زا

 سن هب اروا هحوت

 نیرود. تسوا رس یالاب تشپ رد

 تابه

 دوب راذگ رک
 هاگ رذگ رد دزربب : مینک هجوت لصف نياهب

 د .دروحس هدونس لمح اههناخ یور هک یعونات

 تسو رد ار توبات « هطقن نیرتهب رد نییرود . .دنفایممار
 نان هایس هطن كثاب لثم تزریپ و دراد دوخ رداک

 - هوس رب ؛ متام كي ییکس

 , دکس

 هتش یاه»ه رجنپ

 ملیف توکس
 د رسع ی اجح

 و یرادازع یاهقربد اب اههچوک . یمیدق
 والعب . دک ی تمدخ , ملف سحهب یسبرغ زرلعبهک



 ِ» ۸ یامییس
 یمب رک دمحا : زا

 زا وخمغ ویفطاع یهاگن « ینا ربا یاههلیف
 یاهملبف هکیلاح رد . تشاد یعامتحا لئاسم
 یاهزات نایب یوحتسح رد « هرزا ونشج یحراخ
 .د ون, یامنیس یارب
 یروتامآ راک یاهیگدزیاتش و دراد یمکحم ثحادرپ «رگید

 ,ام داقتعا هب «رگید یلصف» . تساهنشاذگن یاهناشن نآ رد
 هتیلادص هک یاهزیاچ تفایرد قحتسم و تسا «دیما» ثاب

 .. تسین مکح كب داقتعا نیا

 :(ایلاتیا س ولورفهتولل :یهتخاس) دیرخ
 هک تسا؛سشفرگ ر ظفر بزار هراوآ ینزریپ ۰ زاسلیف

 وا یارسب هک تسیئاهمدنامسپ ءرهش «دیلوت» زا شامهس
 نییرود . تساملیف فرح , «داضت».دیآیمباسح هب «قرر»

 دهدیم ناشن هتخابنا مهیور هک ءار یکاروخ یاههدروآ رف

 یشزرا؛ ار ملیفهک هچنآ , دنکیم لابندار نرریپ « ایاپ و
 افضح رطاخب هک تسا زاسلیف كخاگن دشخبیمن قحتسم

 تبلک . تساهتشادزاب هفلعاع زا ربا زاار نییرود ۰ یفرطیب
 تک ر ح زا هدافتسا رد زاسلیف یگهربخ زا تباکح « ملیف

 دراد یزاسلیفكسکت و نیرود

 , تساهزیخو تفا یکیکت یهطیحردا رزاسلسف. اهن.هنس رورار یاس

 تحارناوتیم «هکسیاتیاهن.میتیبیم ااون ۰ تشه یاس
 هکنآ ی .تسشن شیاشامتهب تحرا مه و تشذگ ملیف نیا زا

 درک ح رخ شيارب _یاهلصوح و تقد ناو

 هکنولنآ :یهتحاس) یلاعحطسرد یمانمک

 (هسنارق -

 نانچاپ ۳۵ یاهنیسح رد , يکينكن ناشخرد ملیف ثاپ
 كايیاههتسنادزا تباکحهک یمکحم یکینکت تسب و تفچ

 رب واصت یدرمونزیوگتنگ یادص .درادیاهف رح الماک زاسلیف

  نیرود تکرح «كنر هک یریواصت , دنکیم یها مهار

 . دشکیم خر هب ار یاهفرح كي یربهرو زاتلوم و اههیواز
 تسدخ رد هکتآیب دشکیم كلرس یئاهرانک هخوگ هب نیرود

 ادچ هک تسیزاسلیف یلاناوتزا هدنکآ , امادشاب یفرح

 ملبف نیا یکینکت زیچهمه . دنکیم تکرح « ۸ یاهنیسزا
 ات دیشکیم شیپ ار یموهنس شاک و تسیلاع یدح رد
 ,تشهیامنیس زا رگاشاعتعقوتابهک وگ .دنامن ثبع نینچ نیا

 دنیشنیمل لدب نادنچ یکینکت شوخ یهنارهتش ملیف نینچ
 واهیگنروبآدب ۰ اهتنکل نامههب تشه یامنیس ثامن هک یشزرا؛ هطاحا نیا اماهک

 یامنیس اهنت ؛«یلاع حلطس رد یمانمگ»
 س ودهدسناشن «یلاعحلعساب» یکینلکت رد ار تشه

 : (نا ربا -نمیهم اضر : یهتخاس) باجح

 بوچراچ راتفرگ ؛ یاهنوگب كي ره « یدنزرف و ردام
 ,هسلآ رد هک مينيبيماروا تسناوج نز , دندنبودیفو

 هک اریلوم و دنکیم زادنارب ساوسو و تفداپ اردوخ
 ترسح نیا : دنکیماهر هنیئآ یولج , دشکیم باجح نبرد
 یزابیادصورس هک دنکیم هاگن دنلب راویدهبهچب و . تسوا
 یثاجزادباب , دیقزا ندیهرا . تسادنلب شیوسارف زا اههچب

 نیتخن . درذگیم نالادزا طایتحااب , هچب .درک عورش
 یمشیاپ شییاپ یکرتخد : هچوک دازآ یایئد ابدروخرب
 بوت ناراب .دراد یتذل دوخ نیا.دوشیم ولو وا و دراذگ

 زامنهب هک ردام یلوس زا .دوخ ٍمرا رکتهنحص نیا و , درابیم

 ۲۵ هحفح رد هیعن

» 

 نتم رب هفاضا

 ح
 وشج نالوئس هک یدوجواب [7

 اک شیاعن یاهسنانس مظن هک دندیشوک ی م

 لا رو سناس لاحسبااب دوش تیاعر ٩ ان ۷

 دن زاغا ریخاد تتاسسیاپ

 ود و هدنوم هیس» انسیم راظتنانلاس

 یکچوک هس هچوناپ

 یلاهف و وقن ریحان نا .دوب هتشابناار اضف هک
 شیامن ریخا نیا هبلا هک .دروآ هارمهار

 دماین مشچ هب هراوشچ رگید یاهزور رد
 »ِ 1 هن مهس نیرتشپب 1

 ۳۳ هراونتج رهرد الوصا هکدنتشاد

 ۳ قلعت ناخرونحم "لابقتس

 دشیمار یرفعچ دمحم

 ميدروحرب یحولربم اصر هب لوارور [2]
 یلاوجاو لاح و یمالس .دوبمهدا زنه رو رهن

 قاربف و لاحرس ؛ یحارج زا سپ یحول ریم
 چیه : تنگ ۱ ینکیمهچ : میتفگ . دوب

 زان وما رملیف زایلک : تفگ ؟ چیه : ميتفگ
 زاسوم هک هدنام رگیدرنم ۵۰۰ « الاح وماهدرک

 شااح زا ! چیه بجع سب : ميتفگ . منک

 یهلیشیه بیرغتع .دون پوخ بوخ . میدبسرپ

 ۱ مسگندزا . تبخاس .دهاوخ یسابع یلع یا رب
 ۲  «ینالوم» یمارهب نهیم من اخ
 دندوب اهملیف رگاشامت یتالسوتم

 بوح هراونج زا لاقتلا

 اهم یافت

 را طیلب تسیق

 هانرب . اهفرح یواح .دشیم رشتنم هک مع

 مشق رشایداه یاهحرط زا . اهحرط و ملیف
 شا ودو یکی و دوب پوخ شاهمه هک ميئوگب
 د ربیع هیاع ۰ یرشحم زتط زا

 مسناربا یاهملیف شیامن ماکنع []

 با دیم ۱ یاءزادنایبقیوشت ۰ نارگاخامت

 اهملیفیا یمامت شزرا رب یتححنیا هتبلادص هک

 سامان وب یدوخ باصپ دشيم رتشیب و دوبل



 هب هجوتاب - هرهچود نيااب دلطیم هکنیا سینزاهک میراد دآ دصق

 دفضم یورایور ار ینارپا زاسلیف
 یاهنعموتوق ردگهر نیا زااتيسناتس

 ارامش ؛تخاس یملیف - لاناهلاسم دنچ رهق
 ؟ تخادنا «تب» نتخاس رکفب

 ملیفهکنیا زادعب - یرداق جرا 2 هتشادگ یا هناف رظطبن یرواددپ ملیف كي

 وندها وخ ها رنیرتهنالداع نا .دوش

 ۰ میاهدز#«تب» مانب هعرف زاغآ یارب
 نانچسه ار هدزام یاه تحب نیاو

 . داد میها وخ امادا

 راک هسهاگن رد سیم رک دهحا ۰0

 یاهدوس رف یاضفب میروخسم رب «تب»« نانامرات
 یگشیمه یاه هصق زا تسا یاهزبمآ هک

 یهعقابگنررب تهاش كبابو یسراف ملیف

 رورهب ؛قداعرتکاراک هکنباو . جیید ملیف

 هک تساحسیذ رتکاراک نامه - یقوئو

 هرسهب وکاک رتکاراک زادوح حید هزات

 رثارد هک یشکندرگ یاهمدآ : تفرگبم
 و دناهدانفا شورخ زا ؛ سح یلاهلات

 دروخ رب ياطسا وب ابا دناهتخومآ یگداتفا

 یمایعطها راد ور شیپ هک یاهتساوخان یاه

 یلاهمدآس نجات . دننکیم ادیپ هرابود
 هکیطرش ۰ تسین یفعن دشاب هک رابدنچ ره
 الاحفرح.دنوخ زادنا رب هزات یهاگدید را
 زاسلیفكب ناونمب اش یتقو هکتسنیا رسرم
 یعیطع ثادو یقوئو - ماناب ی رهمود
 راستا نبا مکتسد : دیراد رایتخاردار

 سلوو هصفشیرگ رد هک دپایم دوجوب
 اب اهشتیفرط ابآ . دیهد جرخب یرتکیب
 وطبا رت ربچ هک ابدوب هناهاگآ ملیف یاصق

 - ۱۳ هحتص 0

 زایت دنچ زا نم . دمآ نارکا یورتب
 ار ملیف را یئاههحس هک مدینش مناتسود
 ملیف هدنکهیهت یساع یلعاب . دناهدروآرد

 نیامتفکن وتب نم هک تفگ , متفرگ سانت
 -یمّوچ ۰ دش هدروآرد ملیف زا اههنحم

 رکف اش الاح

 دن روآرد مت

 بم یوشیم تحارا متسناد

 زاار نانا كم بلق دینک

 یهته نآ . دناهدروآرد ارم ملیف بق

 ینمب.دناهدرک فذحار ملیف فرح و یزکرم

 ار مرمت و ماهدزک باختا هک ار:یفدج
 نم .بخ . تسن لیقرد ماهفرک هناش

 یارب .منکتوکس «راب ییارد دیابیم ًاتدعاف
 رد ار زا سدلیفكي ملیف بلق .یتقو هکنآ
 دیوکی هک درادن یفرح زاملیف . دنروآ
 مزاسلیفكينم.. «جیبف» اب شنهابخ اماو
 زتل ابارنآ نمو دنهدیم نسب ار یناتساد
 مزاسیم و مدنپیم , متکیم ءاگن مدوخ
 هچشاهصق مئادیمتو ماهنیدن ارحیید نم

 ملیفیهصقهک میایرد مناوتیم اجک زا
 هک مه تهایش هزات ؟ دزاد تحایش نآهب

 دینی اش . تصف یاد
 ره ابا

 هدون

 نم

 + دشاب هتخاد

 تناقم فرح ینلیف رهرتهک

 ... زاسلیف و دقتنم تحیدروپلیف هدیدرا لات ۳7

 امنیس هراتس - ۱۵۷ هرابش

 یلکخهب ار یثع نیا یراسلیف

 . دنکیم
 ؟یمن اي و - یمیرکدمحا 8
 ی ود نم -- یرداقحریا 03

 و «ماهدیدن یسراف ملیف هک تسا

 شیامن هب شیپ تقو دنچ نیمه

 1 ایب ساوتو کا
 تخاس زا هک دوشیم هنوگچ ۰ مراد

 ؟ مک لابقتسا یرارکتمق

 تینایلاس دیتفگ -- یمدرکدمحا 8
 یسیدب . دیاهتشن یسراف ملیف یاثامتهب
 دب ون تهابشو رارکتنیا هچوتم هک تسا

 هچ ره تب هصق - یرداق جرا ال
 میارب.تشاد هک یئاهفرح رطن زا « دوی

 هصق نيا لئام نه . دومنیم پلاج

 وتقو . مدرک یسررب مدوخ هاگدید

 نتعگک یارب یئاهفرح متخاب
 هک یملیفینعی . دنا هدش فنح هئیلا

 -امنمهک تسین ینامهو « دینیبیم ادش

 فرعت ولخدنیاس یمیرکدحا 8
 !هدوب ملیف مهم یاههلنحل لماخ هژادنا هچان
 ؟هتفرگر برد ار یئاهلصف هچ هکی عب

 3 هک متفک - یرداق جریا []
 ح ار ملیف یهته . دناهدروآرد اره

 *اریاهصفنم هک دینک رکف . دنامدرک
 > میلصا فرحو هجیتن هیات میایم ولجو
 رداریلصا فرحو هجیتن نیا تقوئآ

 ده "ملیف لکرد ٩ دنامیم هچ رگید . دنشاب

 ماهدرک هدایپ نم هکتسیئاهرکف نآمات

 لثم «ملیف یاهمدآ - یمیرکدىحا



 اوهرداپوهشیر یب . دنرادن تیوه . اهملیف
 تسا كل رهش كي ناکم هک . دنتسیل ه تیصضخدو دنا«پیئ» .دته
 . دناهدشن یسانشناور رگید یلانحب

 یاهراثاابار ناتفرح یرداق جریا 3

 . دینک ءارمح

 معنزا .لثمرد - یمیرکدخا 8
 ندوبتب .دیاهتخاس تب كي - ینیما نیما
 هبکاجنآ زاو . تسا همدقمین ؛ مدآنیا

 راچان هب دیابیم ۰ هدشن هتخادرپ درومسبا

 منکیمرکف . تسا تبكي میعن هک ميربذپ
 دیدرتوكشرد ار رگاشاعت دیاهتساوخ اعش

 ابقداص ؟ تسا یسک هچ تب هک دیرادهگن

 .دیروایب شیپ یریگلفاغ دعبو ؟ میعن

 ملیفزاغآرد میعن - یرداق جریا ال
 رادعب .یلومعم یلیخ . تسیلوسم متآكي
 زامیم ردام هکتسا ۰ قداص نر نادنز
 . دزایم تب كي شرسپ_شعت

 یئاه هراشا هک وگ - یمیرک دمحا

 , تسامران وا رذگ , اما دیاهتشاد

 ملیف ۰ دپنیب هب - یرداق حریا ا[2

 یرنتمهاوخب رکا . درنکیم كرهش كيرد
 عولط دیشروخ :تساپوگ اهنالپ یمانت منک
 یهاکساپ , میراد ار لزتم كي یامن . دنکیم
 نادنززاقداص یدارآاپ نامزمه دمو میزاد
 هاگساپسیئر  كرهش هب شتنک زابو زکرم
 دینادیمامش :هکدنزیم فرح نازابرس یارب

 مهوتسیلیصسحت لاس نشج هلاسمه هک

 كسی مدآ نیا سپ ۰ میمن کرم درکلاب

 نیایمانماقنیرثالاب یتح هک تسابوبحم
 اروایگرم زور هاکساپ سیئر ینعی كرهش
 . دراد رطاخپ

 یفرح, اجنیبه - یمیرک ددحا 8
 دناوتیمتهیهاگساپ هکنیا فرص ایآ ۰ مراد
 امض ؟تساذ رهش هک دنک صخشم ار ناکم

 زج -یلبالد ؛ ناکم ندوب كرهث هرابرد
 .دیهديمن تسد هب - هاگساپ

 ناتنام . پخ - یرداق جربا [ل

 .تسارولنیمه - یمیرک ددحا 6
 .مياهدادناثن ینمی - یرداق حریا 91

 .دنزیمنرودهک كيشرهشكي یوت نم نیرو
 مهکرهخ كي یوت - یمیرکدحا 8

 . دنزیمن رز

 هتشادن یموژل - یرداق جرا [ل

 دیدرک هیکتاما - یمیرک دمحا 8
 دیاب اچک زا سپ .

 ؟ دیه
 نم یگنرز نیا - یردا جمیا ال

 زت مشابهتساوخ نم تسنکمم . تسا راسلیف
 مهد هئارا ار یصاخ

 هک دیوشیمن هجوتم امش و هدرک یکریژ هک
 هک مروآیم لانم . كرهشای تسا رهش ناکم

 دلرهش :تسی ممهو تسا كره مه اجنپا
 تسادل رهش هک دیاهدشن هجوتم نوچ تسین

 هاگساب نوچ تسا كرهشو

 درام سیلپ

 هکنیا دینیب هب - یمبرک ددحا 8
 وله ود ناین رطاخت هه تسبن صخشم ناکم

 ویلکیهاگننیرود هکلب . تسادش یلانک و
 تساهنشاد ناکم تیعفوم هب ناباتش

 دشابن كرهش الاح - یرداق جریا []

 تسسیرود اجنیا

 ره . مسرا

 مثیف یرح نوج رتهب هچ . دشاب رهش

 هبهدوسم كيزاو . دنکیم ادیب یگهدرتک

 دبریح یتعسو

 نیارسرب فرح - یمیرک دیحا 8
 تسینمهتکلس و رهش .ملیف ناکم هکتسا

 یاناشنهبار یئاج یلیثبت یناییاب دوخیم هلی

 یموهنمان ناوتیم . تفرگ یرتعیسو یاج

 هب ار «یکقاطا» فاکشوم یهاگنو قیمع

 نیبرود منکیمن رکف اما داد دنویپ «یناهج»
 ؟تساهتشاد ًدشاب هتشاد یدصق نینچ امش

 یاهناکر یز راک نم - یرداق جحریا 0

 ناکمرب یا هیکت . ماهدرک مدوخرظن زا
 هسیراک وماهتخادرپ هصق هب نم . مرادن

 اقلار ناکم ماهتناوتناپ ماهتناوت هکنيا

 یکر سهش هک تساجنیا هللم . مرادن منک
 ردام - یو .هنیاوغ هنح . تیاوخ

 تساهدن اباوخ ار كرهش نیا - میم

 هکننا هبیدرگرب -یمیرک دیحا 8

 شدنزرفیمهدرمزاهک تسا میعن ردام « .دیتفگ
 . دزاسیم تب كي

 تفگدیاب الاح - یرداف جریا []

 ؟ ارچو بیترتهچهپ
 یسسک یتقو - یمیرک ددحا 8

 اهمهرطاخرد یتب نوچمهو تسا پوبحم
 هدوتنیا « تسنارد مدرم یاپ « دنامیم
 رد امشسرود اما . دزاسیم تد هک تسا

 هبوتساهدرک یهانوک + هدون هب نتخادرپ

 هدشن هتخادرپ  مدرم یبعی - نکر نیا
 تخادرپ هکالوا - یرداق جریا 2

 ۰ هدش

 یلاهتالپردوتردب -- یمیرکد محا ۰

 . ارگ

 لیلد اما , هلب - یرداق جریا [2)
 دیمسشیر هک مياهتشاد یناههنحس دراد

 و هناخوهقرد , لحم مرتحم رهظم , لحم
 دن زیم فرح مدرم یارب یئاه هلجرد

 دنک یم ینارخس یئاه یموش مجمع

 حلاس دنررف هکنآ لیلدپ دمتعه درم

 میعن ردامیورگ شیر ۰ هدرکگ رزب
 «نیامیمن ردام رشابم .یاهنحسرد . تسا

 ح ِچ ۲

 رد ینارتخس یاهاسف نیا مامن
 ؟ربقداسرگا دیوگیم دمتعم درم .تس

 هتباههسردم دورب مناخ رگاو دوریم مناخ

 رگ راک هن اخ ملاخ نوجو . دوشي

 یک مناخ و دوشیم هتسب اه هناخ

 یا ربحلاصم هک نامیس نویماک یوت هک تسا
 تساءهدرک راب قاچاق . دروایم نامتخاس

 نيميمت ارنآ امش ۰ اما هدوب ملیفرد اهتیا

 هچیدینیبهبالاح . تساهدش هدروآرد نوچ
 یاههطحل . هدمآرد پآ زا هچ و ماهتخاس

 تهحتیارا . تین ملیف زا یساحو صاخ
 و دینیبیم همدقم یب ار میعن ندش تب امش

 هک تسیلئاسنیا . بخاما . دیراد مهقح

 مينيبيمیلصفردام . ميتاييرگب تسد نآاپام
 نخسزات یاهزابرس یارب هاگساپ سیئر هک
 دشابناتدای .دیدج یاه زابرس: دنکیم یار

 تساغولش رهش اهژور نیا هک

 زاقداسهکیتقو ؟ دنزیم تفو هچ ار فرح

 هتشگ رب نادنر

 میم :کر مزورلاسوتسیلیصحت لاس زور
 هدرک اهراکیلیخ + اج نیا رد ميعنردام

 تسرل. نامهب وهدرک نالف , هتحاس هسردع

 هس و دیايمیزابرس هک تسا هظحل نیارد

 دهدیم ار قداص دورو ربخ ءاگساپ سیئر

 اهنیایتقو امش - یمیرک دىحا 8
 و تسینتف ریذب . دیروایم نایب تروصب ار
 مینک هاگناما , دز فرح شاهرابرد ناوتیم

 نسیا 2

 دهدیمهما داءاگساپ یلب

 - ۱۳ هحفص (7

 ددمآ : لصف نیمه یرازگ ریو تخادرپ هب
 قداص دورو ربخ دهاوخیم هکنپاو زابرس
 ی #طتحل» ؛ملیفیاصق رنزا . .دهدپار
 یاهلظحل نیچ تحادرپب رد اما تیناج

 میسیم هکنوچ 1 ارچ . دیایمن مشچهب
 ینوپزیولت را وئسا راک رس كپ هاگساپ ییئر

 ولگ رد ادصواهگ ولایدنآ اب هژیوپ ۱
 یاهبک دول نیمههک تسا ملس .... اهنتخادنا

 ربخ -.صاخیهلعحل هاگساپ سیر

 مها رفیاچبودن زیم هل - ققداص تشگ زاب

 یکحضم تلاح + پرطضع یئاضف ندروآ
 , دهدیب هحص هب

 باپ ییئر - یرداف جريا ال

 تا

 نت با هب

 یارب اش . تسین هاگساپ سیلر ندوبنابو

 ه دیروایم یلاهفرح . داتلیف هیجوت
 تس یقطم نایب تروصب
 كلیمک هزات و , تساهفرح نیا ریاغم یلانیس

 . هنحص نیارد هژیوب هاگساپ سیئر ندوب

 شاهناشن . درادن یراجت زایتما هنوگچیه

 منآ نیا مالک لاق رد رگاتامت توکسمه

1 

 تخاد ریرد اما

 ممیوگیم نم - یرداق جریا []
 دیایم نانشوخ , دندنخن رکای ۳

 .یم امنیس نیارد ماهلاس ٩۵ هبرجت هب اب

 یلاهیگدنزاب ومراد یتایبرجت الاح . میوک
 هک تسیحیحس رکف زرط نیمه زا یشان هک

 یضلاما . متشاد ینامز مهمو دیراد اش

 رکفزرطنیالاحح میارب ۰ نیشیپ یاهتکش

 رگانامت ,لصف نیارد . تسا هتناذگنار

 مکتسداسیو یلیلد ره هب الاح و ددنخیم

 مهاوخیمهک ی اهچبتتهپمهنم . دیایم ششوخ

 ۳۳ هحفص رد هیقب

 ابنیس هراتس - ۱۵۷ هرابش



 : ی : تشه ربوسیناهج هراونشج هشاح رد
 «یناهج» زدقن آ ,یناهج یاههزاونشح نی |

 دسیب یمن ار ناششوگ رب ز هک دناهدش
 بشود یمب شب روره

 هراوشج نمود + هامریم میس

 هراوشجسنشه و تشهربوسیناهج
 و تعیم هب ناریا دازآ یامنیس

 ترصح تسایکر بتسایراد و یک رام

 یناهج و تفرگ ناباپ ییصن ریعب

 دومرف فیکم ار

 یناهج:یاهزیچ زا هب 9
۳ 

 مه رخید نأتس م هست رایخ

 ید ی یخ ور ض

 دوحو « یناگ دنناوخ »ییگ دنز رد
 ار مدآ باصعا هرذهرذ هک دنراد #
 !! دننک یمناغاد9برد ۹

 تهچ اسد ودهدیمامشهبیل اجلانچ هدیدنک شیمفوءرمخ ورق و بل رب یدتنخبل ,یساتا 1 ِ
 اخ میس دیئوگپ جن هب هک دنکیم وایوتسن و مک و ندرک زب راوط 

 و ر ره هک ماهتفک مح رکیه راکی -یهزداس شدوخ زا یئاعادس

 نننیسک وس ۱ یتح یی سا وح ۰ ۶۶ شما مس ام تاعپ  ك

,۱ 
 ینادرف رب ار تزم * و هدش رشامآ مح د دنناوخ ِط

 دن ریهدناوخ یهنلاد دنچ و نیدجچ وهکی ۱ ۲ ِ ۳
 طبص یویدوتسا بحاس , 1 ۳ قرو !ر هعانوور ین یمن تعرج رخب هدسرپم یرب غاب ننازا مدره ۰ 9

 ۹ » رج هک ینیبیم تعامد ریز ار كدر ۱

 نالف یشمنچ ینامه نخ منع شفرو ۲ نوچ یلزب ۱« دسریم یرتهژا زا رتوزان ۰

 > یافآنآ زا دنمنورث منا نا ّس ۰ دیقسومایس و یگنر و فگرزب و دلچوک اسب اروپنارینکیمنتترج رکید 0
 د : اگ دنناوخ نیاز هج 
 5 ۲ ۳ ۵ 1 اگنهآ هب یلوپ و دیایم شخوخ هر مت ضمن اتم ی 7 یاهدنیوگ یادس + ,ینکر وچ ۰ یک

 ۱ ۳ رج اسم ۳ «ٍِِ

 !دسترضحتدعاصو كمك اب و دهدیع ِ ی رج ٍِ 6 یهدنناوخكيالاحو:دبرگیم هک یوم |
 2 2 ا؟ دنکیم دیئات ار ناتیحالم دددوخریگنارحسیاون ۱ َ 1 

 «یدن ابراهچ یاه طی و « وکا» و : # ۰ یی رهم ی هم
 4 7 اه فو مهم یکلا زاک نالن یلامنرته ابش «ناحم پاک 5

 ابم شئوخ مناخ هزپشود نالف یادس بهب یاها پشم ب ابرار نویزیوط .ینکیس ,تفرج کی اچ . هو هو از ءادص اب ۰ ۳۹۹

 3 ر ۲ رنک رج + هحفص ردهیقب !!«منکی«تفو مه و مهدب وت هب یگتهآایب غرعمخت » هگنینادهزاباگرد یزیگناروخ کی ۱ 5

 اس هراتس ۱۵۷ هرامش - ۱: هحفص ۱



 : ینوب زیولت یاهملیف «هلبود» هرادرد

 دن زد فرح مه «تراگ وب یر فمه»یاحب «یت وکلم نب ورپ» دونهدناممک
 نیو یاهمایق ندرک «هلیود» یارب منادین ۵

 ؟ هناب دراد هوجو مه یاهطباس « نزیزوا

 .دیایممنوخ,شیدوبدنمرنهرط خب یتوکلمنیورب زا نم
 نبا ابآ یلو ...مراذگیم مارتجا وا هب و متسه مهانشآ وااب
 زا | ریخا هک «هدناراچ همهزا» ملیف رد هک وشیم لیلد

 !؟دن فرح نانساد یاهنز مامن یاجب « دش شخپ نویزیولت
 ميئوب رگا . ميرادناپ ميرادیفاک هزادناپ رولپودای

 هدیزرو رولبود یهاوخبات نوچ .مياهتفگن تسردهک میراد
 . ميرادیشانورهامو ادصدبو ادص شوخ و هدیزروا و

 رگا .میرادن ای میراد اهملیف هلبود یارپ یفاک هچدوپاپ
 سانکسایهاوخب ات نوچ . مياهتنک طبریب هک ميرادن میئوگب
 شیوخو میراد نادنمرنه تارضح هب میدقت تهج , ونو,دشآ
 !؟ هشیمیچمه هک هشيم یچ پ ! ميراد مهار

 مناح .دوشيم هنحسدراو هرتخد ؛ ثحپ دروم ملیف رد

 دیوکیم هرسپ هب ودنکیم هیرک شیاحب یتوکلم
 ۱ مراد

 تتسود

 یگن ر همان رب كي زامها وخیم
 وت ؛ تفگیم هدب هب یللا صحش 7 4 ۹ ۳۹3

 « ضرسغ» ینویزیولت تاداقتنا نتشو رد منک فی رعت نویزپوق

 ۱ یراد

 تبا نسکمم هدنب : مداد ار شاوج

 شا نتعطمیلو« مشانهتشاد ۰ صرم »

 نویزیولترد یبوخ یهمانربرگا و مرادنضرغ
 ,درسک مهاوخار شفیرعت امتح . من ۲ اشامت

 ناتسودزا شاگ دنززاس هکنیارب طورشم هتبلا
 ۱ دوشدب ریبعت هک دنشابل میاقفر و

 یاهتیراو را مهاوخیم الاح و 8

 هعمج, یگنر هقیرطهبهک ٩ گنراگنر » مانب

 , دش شخب نویزیولت مودهمانربزا هتشذگ

 رامادکچیحهک تسیامهشتلعومنکب فی رعت

 تقاهرویتسود پناجنپااب شاهدنزام لماوع

 نیا السا دزاد لاکمامه یلیخ و دنرادن

 ۱..دنناوخنار دیجمت و فیرعت

 و نینلد مرقزا گنراکئر یهتراو [2]

 هناغسانم هک دوب رادروخرب یاهدننک لاحشوخ

 دوشیم هدید ینویزیولت یهمانرب رتمک رد

 تبا یدیئات هنازرف نآهدننک ارچا
 درکارجاارهنوگ وشیاهمانرب دوشیم هکدرک

 باصعاودروآرد ار یکرفک هکنيا نودب

 درک ناغاد و برد ار رگاشامت تعاىج

 هکدوپ یزار هبازرف ندرک راک یعیبطرد

 تحار یلیسخو درکیمبلج ار رگاشامت

 دیوگبشلد یوت هکدرکیم راداو ار مدآ

 یراد ار رنهوت . یبیلات هنازرف العیراب

 وت زا «یلاق رهردو یشاب هک مه اجکر هو

 دش دهاوخن رود

 رصتخمدا ریا كپ دیهدب هزاچا یلو
 نحلهکتسنیا نآو مریگپ یدیئات مناخ

 یارسجا نحل هب یک ناثدرک تبحم
 تانراگنر

 فورعم مناضخ دوشیم هنحص دراو هژریپ ,ثحپدروع ملیف رب

 هکنیاهمالخ .دیايمن: دیوگیم هرسپهبو دنکیم روفلب یجراخ شیاحب یتوکلم
 ۱ یشاب تردپ لثم دیابنوت ۰ نوچردام

 حس _ "۰, رد سس" دوشیم هحص دراو لاشایم مئاخ ,ثحب دروم ملیفرد

 عضنپ ویوشیم ءاگ داد و شیاجب ینوخذم مناح دوهش هاگیاجد
 ۱۳ جن یا

 شادصس هک رواناده . دشیم شحپ ملیف یتفو
 مداح رعف یادص . دوب دغاک یور مرس « مدرکبع شوگ
 ره راس دعب هطحل اچ !مرسپ:تفگیمه رسپهب هک مدینشار

 یمقشع ون : تفگسم هرسپ هب هک مدینش ار مناخ مق یاده

 هرکن یادج مرد رکف و دیرپ مفرب

 مناخرمق دیبوداد یامیید و مدرک دنلبار مرس

 ! تست مناخرمق نپا

 رولبود دومک , نوریولت یاهژالبود ربدمابآ

 1 .دنراد

 ولب و رایح منک یمن ناک مو و

 اک زاو هه نز هک مسانتیم ار

 نوچ

 یزیچ ««دنار اعهیهزا»ملیف رد ,

 لا ودنرزب فرح مه تراک وبیرفمه یاحب مناخ نیورپ هک

 ۱ دنکپار هیضت

 هاگآدوخاندی اشک تفریم یرهطمریم دیمح

 رکچوک هتکن لاح رهپ دوبیوهسو

 كنزیمت شراکب یاهمطل و

 یدمحالیعامسا هتیزاو نیا نادرگ راک

 !درپ رون ینامز دیایم مرطنب هک دوب

 مهدیاش , منکب هابتشا دیاش) دوب نویریولت

 نیاودوب کنشق شراک .ریدقترهب یلو (هن

 اهیلبخ نویزیولترد هک داد |

 رسناتتسد زا یندیدو تشه راکهک دنتسه

 یلیخ ,دنهدپ نادیم ناثهب رگاو دیایم
 زا رتینرد هک یرکید مسا

 هروخیم مشچب همانرب نایاپ

 رونع رز هدزم

 دوشیم بوخ

 زیورپ ما

 هک دوب « نایقنور
 ادیپو دوب هدننکهیهت اما

 ؛ ناراکبح

 دماينیئاشآ مان مرظنپ

 هیقبقافتاهب هک وب
 زایلیخ لتمو هدینک تمحز

 دوب هدادن پآ هب لگ هتس , ناتسود

 ميوگپهمانرب فلتحم یاه تمسق ااتنوم زا

 و دوبهتفرگ ماحنا یمیمس مارهب طسوت هک

 دوب رگید یاههمانرب زارتهپ شیب ومک

 ر یگسنر هچرکا) مجرد

 شدیفس و هایسو دوب هنوگچ ملادیمت

 تارایتمازا گنراگنر هتیراو (! مدرک اشامت

 رهتسادیپ هکر وطنیاودوب رادروخرب یبوخ
 و

 راث روهظ دوشیم شخپ رابکی هتفهود

 هساراه ینویزیولت نیا گنشقو ون یاه

 ار شدرک تسرد هزاجا هک ینیلوئم

 هنازرفهپاددحم و ميئوگيم كيربت دناهداد

 نایقنور زیورپ ۰ یدمحا لیعامسا , یدیئات

 ناثیاربو میوکیم الکیراپ یمیمص مارهیو

 . منکپم وژرآ تیقفوم



 نوماآریپ بلاح یهاوخرظن تي
 امتنش ددتیلاعفناهناوح شب ارگ

 دن

 !..نانا وح وامنیس هبذاح
 امنیسهراتس ژات رب ر.و رگ : زا اهوگتفگ

 نهار اب یوداج 03
 ینالاوج راسب ٩ و تسا رضاح رصع

 بشوید
 هباب .اسهراس دناهدرگ يرب ی

 نوع
 تساهدیدگارادن هنیمز نیارخ یلارتر

 تاهدروآ لععب یبلاچ یهاوخ رو
 مینا وتمیرا ونسا ودیلا وخیم ریزرد

 رگسید .یلط رب هدیآ یاههته رب
 ار هبناحو نم نادمره و نا راس

 رد یرگیدیاه زا هر و مپ جرب

 مپنابهتناد بر نیا

 ۰ دراداسس ره هر رد

 ۱ شوروخ فرش

 ی دیس
 ِر

 «درف یلوداج یمدپدپ .ناوشهب اعسیس
 فلت است رگید دوجو مغرب هک یاهدیدپ

 داجیا , اصف هب رتس دوچ ۰ ترش جیرات رد

 یقامعاهبرفس . اسا لوغ و میلع ینولوکت
 :ددبساسهءاععا رگیدو بلق دنویپ ءاهایرد
 یهدهدداگتدراوب یرایب و تبسج رس

 یمدیدپهک تساهشادنآ ریار یرایس + رگید
 یامووشاءیپ اب هسادب شادرف صخاخ

 هوالع . ینیگ راک و هنوگ رد شیاسآ لو

 بيفسلف - يملع راکشآ و هنلهل یاهخررا رب

 نیر زاسلوبو نرلمیت ؛ یسقت و یغامتجا

 تسیل شیره راک زاادجچ دننرضهداب یقالاعا شررا

 امن هراس - ۱۵۷ هرابش - ۱۱ هحفصس 0

 ونک کگسمهیا هل ره رد ار یناهج راحت

 صرع یهدرب هک دن بجوم یتعس یزول

 یاه وزرآ لقن زکرم « شایلوداج و
 ودونینیگرسارس رد قاتشم ناوج اهنویلیم
 تیاهن رد هک یلاهداسا راشیب و رایب هچ

 لسکت یاهتافو هرهچ یلایز نیاغ و
 ۰ ریذپلد و

 دیابوو یدوبا و طوقس دلالوه یاطرو

 یاطرایاهف رجایهک یناک رایب هچ زین و

 ریدپانییب شیپ تالیاعئو اهشارگ و تخب
 یلاتآ انكيراتوتولخیهشووگ زا + یعامنجا
 ینحبکینوترهش یاهربا زارفرب ؛ تبرغ و
 یاهوزرآ یابی ریایند تی وحم و تور
 ناگتشرف نوچ و دئدیدرون ردار یشبوخ

 «ناعزیاصرع رد هدناماجب یاه هعفداب رب و

 تاکرح ریخسنردا ر,ناسنا اهنویلیم بولق

 رد دوخ یونعم و یناسچ یاه هژادنا و

 هب.دا پادج يوداج ین رد

 .دندروآ

 امنیس یوداج
 یاههنافا رهش « دوویلاه تشذگ رس

 رهن ۰ زاردو رود یاههعف رهش ۰ دایرپ
 :تراگ وبیرنمه رهش,یاهنافا نانز و نادرم

 « رولپان تبازیلا رهخ ,لبیک كلرالک رهش

 :یلک سیرگ ,ویراکاترگ ۰ نروپیه یردا
 ۱ نیدزنیچ + ودبارپ نولرام + رثدراگاوا

 ۰ نموین لپ : یمیرت رسنپسا :ریوک یراگ
 . و ... و دروفدر تربار ؛نمفوه نیساد
 ...اییز ناک ر نخد زیگنايغیاه هصف رهش

 تشپ رد هک ینیریش یاهوزرآ اب هچ و
 تلابخ و یلابیرهب یلاه تاف و اهنروج

 هک پبرفلدراهن یهدزیش حص یزگنا

 یاههصف رهشهب دورو زا سپ ینامز كدلا
 یتوماحویشوما رف یهطروهب ۰ زیگنا تفگش
 ینیاکح نیا : تفر هکنانچ و «دندش هدیشک

 سملیف تیفیک و تبمک دروخا رف هب هک تسا

 رهثهلح زا . ناهچ رگیدیاهرهش رد یزاس

 و هبوگرگد یحولعس رد ؛ نارهت نامدوخ
 ددجم یاهرارکتو رارکنتب نآ زا توافتم

 تساهدش هدیناشگ هرابود و

 ... امنیسو ناثاوج

 رددوسجچ دنچ یلاهرلن هبنج زا اهیس

 یربر هدولاخ و یسضتیاهیگژیو نشادرب
 رد هنوگ و زرآ یاهشیارگ و لیخت یاس

 اب هدوتره زا شیب « ینهذ ياه هباملورد
 و اهتلاوخ و ناناوچ هب یرگید یاقط
 اتیس :تساطون رم و هتباو ناثآ یاهزابن
 و یگشیمهتاحب رفل زا یکی ؛ یلیلحت رد

 اهچ رسا رس ناناوچ یرورت
 تروعهب ناریا رد هژیوب,؛هنکن

 >ناحیرفت نیرتیساسا و نیرتهم
 باس رهن رد رتشیب و نا رهت رد یناریا
 تسا هدش

 مج دایز شپارگ و یدنقالع

 ام رده كسب دا زنه زوره []

 . دها وخیم یرکفو یگنهرف

 وصح یگدنز اب نالآ یئانشآ و امنیس

 مایارثا یشرگن و امنیس ناگشیپرنه
 مس و ثحب4 : یهورگ یاهدناسر
 ردداگشیپرنه یاه زوربو اهشک
 :اههرح یاهفالع زورب پچوم یعامتجا

 ه:اجیهبذاج زین و تساهدشنانآ رد امنیس

 دسرپم رلئبهک یرسدردین و تحار یگدنز

 بهر اباک ناگدنناوخ و امنیس ناگتیپرته
 -یهدوخ یوب ایوقار اهنآ .دنشاب هتشاد

 اچ مغرب یگدنناوخ هتبلا « دشک

 اعم نخی رمهرد بجوم هک ریخا

 تسا هدش یگدنلاوخ نیتسار و لیصا
 ادصهب هیلوا زاین پبس هب لاح ره

 ا ویابو یاههدوتموجه زا , صخاخ
 بصف و« و نره فرص اب هک ینادع

 تسا نوصم «دنئاب هدش روآیور نآ
 ت نآ هج وتمترومناهب یرتمک دادعت

 بس یگشیب رنه ینهبو هصرع رد نکیل
 سه اهنسورانس و تسا رتشبد شنا رگ نیا

 هاب هجوت اب و دوخ یصاصتخا سا رش



 ترورض هب هجوتیب هک

 یگشیپرنه هیلوا طیارش و
 رنو ددعتم تابتاکماب ار دوخ

 ربن و یرادرملیفی اه وبد
 سرد هدنرادیم مالعا درفنم ناگد

 ! تسای
 ناناوج هلمج زا دوخ , داژنهب

 زا یرادروخرب اب هک تسا

 هاگشناد رد یئامنیس نالیصحت

 اه تیعفوم رتشیب « تخاش

 و یفاتنا یاه یگزیو یبرد و راوابور

 تترهت)امیسدرتسگ هدروآداب یاه تمعن

 طسبا رشهب یئاشآ دودب . ( تیمفومس لوپ

 هال ولاخ ۰ ناربا یاس .يطیحم و دوخ

 رسک رم یهار دوخ رایدو رهش زاو دنکیع
 هک یرادربملیف یاه ویدوتسا و دنونيم

 رینهب ناشیناشیپ لفاغان
 ۰ و دروخیم

 طورت و طرت هچ ملیف رد ددرک یراب
 ۲ دراد یزارد ورود

 یسک ره زا رتشیب نم نامگی هتسد نیا
 لصحتم امنیس یوداجهب ندروآ یور رد
 هک دنتسه یلاهنآ مود هتسد ...دنوشیم نابز

 ندرک هبرجت ردار یلاعسی راک هیامو هباپ

 ها رنیا رد و دننادیم یاهنحص ره و رتاتن
 ها هب و دنبابيم شيا رگ رتانت هب ادتبا
 بابمه یمشچ هشوگ هک تسا یرتانت تیلاعف

 ینوداج یمدرپ امش لوقب و دنراد امنیس
> 

 تبسنح ین رود عا رچ را

 ندشهنسب ره هک ۰ ! البوا و

 هتسدودنیا هنایم ردم ه یموس هتسد
 یهدرسپ ودنشکيم هرس راک و هشوگ زا
 هتسدنيا نم هک دننکیم زادنارب ار امنیس

 اه«یسناش» هتسدار كدناو بایمک هورگ ای
 هسب هک دنه یناسک هورگ نیا ! ممانیم

 ناگدک هیه اب ندش انشآدوچ یلاهتبسانم

 هار امنیس هب اهنثچ و یصوصخ لفاحم رد
 هک ناخیلبق لغش كارت اب ابلاغو ۰ دنبابیم

 هسچوگ محو جیپ رد : تسا یرادا الومعم

 و هدنونیم نادرگ رس اممیس یاههچوک سپ
 زا هتشذگ دنوشن اب دنوخ یفوم هکنيا ناکما ن

 شخوک
 هسباو ری یفداصت وسنات هپ دهد زور

 لوعب و تسا
 ناخراک هک یلاک دنتسه « هورگ نیازا

 دوخزا دیاب لاح ره رد هکی شال و

 هنبلا . هاجنپ هاجپ فورعم

 دناهدایسر تیقفوم و تره هب و نسا هتفرگ

 یناهچوک سپ هچوک رد روههک یناک ریثو
 یاهتکن ار ناشفرح هک
 ناتساهجوت لباف نم نامگن نایم نیارد هک

 یاببریز «امنیس هب دورو یارب
 ناوعب «(یرتاثت یهبرحت) یشبامن مکحتسم

 و دشابرظنحمطمهک دیابهتسباب ترورض كب
 یتالوط هار جنر امیس قثع هب هک یناک

 دوخ یسهودوجو رب ار یرگبزاب یهفرح
 تیعفا ونیا یلا ریدپ هچناچ . کم راوبه
 اردوختففوم سناش « .دنوخ _سوعلم

 «. دناهدرک نادنچ

 :شوروخیرخف
 ابهشیپ رنه
 یبوخیوگلا
 .دشابمدرمیا رب

 رتانت دمرنه یهراتس شوروخ یرخف
 یلاوهرود ود رد هک یلز ۰ ناریایامنیسو

 سصوصخم یهاگباج امن و رتاثت یرگیزاب
 و تاهتفاب تسوداهنیس مدرم بلف رد دوح
 شایرهیاهشزراواههرزادنایمژیو یلاکم زن

 .., نا ربا یامبس ناراک ر دناتسد نایم رد

 توانتم یهرود ود , شوروخ یرخف

 رتانتوامیس یهبمز ود ره رد ار یرگیزاپ

 دننادرگ رس مدز

 نیتاد

 هشیپرنهكب :شوروخیرخف 9
 بادآ و قالخا رظن هطقن زا دیاد

 یارب یشز راابیوگلا .یعامتحا
 . دشان ناناوح

 یگشیپ رنهیارد :داژنه زو ره ۵

 یرکف و یگنهرفیانبربز زا دیاد
 .دوب رادروخ رب یمکحتسم و ینغ
 «ادادیلعراغ»دننامامنیس:نردا

 دناس رد جنگ نا زاهمدآ هک تسین
 ؛امنیس تخانشزا لبقام:ات رل ی
 میسانشب ارن آ تکنهرف یتسیابیم

 ارد یهبرجتسس هب هک تسا ییاک زا تدعرز

 تسحالح یر زرا هناوتخپ و
 ی 7

 دن وتیم و دناهنلش پیچ امیس

 ان دمش

 رتنیب هک نارگیزاب ماعت زا رتارف هن رگا
 9 .. دراداهنآ زا یرایسب زا

 هک دک یم رلدن راهطا نینچ همیمر

 هتفیش اعفاو یسک رگا نم رگفنب ب»

 درواییورنآ هب هک دشاب یراک دموزرا و

 ک درک تیففوم یوزرآ شيا ریدپاباهسهن
 شایرایبهک . تسه تیلوئسنا ار اگمه
 لوضع و دشاب رودفع هکاچلآات و دنباشپ

 لا ؛ دنکیم لابند هک یهار رد

 یهاراک یسک هکنآ
 عفاولایفو دلاور و وتح زا یرادربهره
 تسعامج تیعفوم زا ندرک هدافتسا حوس

 و دشاب ینورد شاهقالع و .دشابن رگیزاب
 ننارد ... هناپساک و ینوریب هنو .. هنافداص

 تسا نیا نمدامگب درک وشیم هک ی کمک ار

 ناتمدا وناحویدلاو «هژیو هاهمناح یا ربهک

 اهنآ و دننکت تفئاخم اهنآ یگشییرنهاب
 یاهوسیدوتساردندیشک كلرس

 یاهبرجت اب و دنورب هاگشناد هبنوگ انوگ

 . دنروایب یور امنیب یوقو یرنه

 نودب سک چیه هک میوگی من نم هنبلا
 یعقاویدنمرنه دناوتیمن یلامنیستالیصحت
 ناگشیب رتیهنومن هک ارچ ۰ دوشدنشزراو

 زا هک دنرایسبام بوخ و هتفرن هاگشناد

 هب هک «یقوو زورهب » ؛ تسا هلمجنآ
 :درادنیرنه تالصحن و تساهتفرن هاگشناد

 هک تسایاهفیظو هنفیشو شرله قثاع یلو
 انس لیصا رگیژاب و دنمرته كي ناونعپ
 هب + نارگید و زورهب لثم یناسک « دراد
 دنک ی مرکف «امیس» هب لک رد و دوخ لر

 و ترسهت و یدام یاهدروآ تسده ز و
 ء شا تشورعم

 نادامرنه نم نامگب هتیا رگید هتکت

 یارب تساهدش امیس هار

 زمن

 - ۱۷ هحنص ]7

 سم کر یاب یا رب دیاب ایس یلعف

 هتادلوصضتم دوهب,ار ناعزگق ,یرگیراب و

 دنشایدمشزرا و لوبق لباق یوگلا تسا

 7 یهنسب یه هو زورما دنمرنه نیا رنانب

 هس.دعب و تشاد یلاسیس شناد یاب ؛

 یاهروربو ینادبادآ رظن زا هک دیاپ ایم

 هکاریز ... رنهن و دشاب رتدودحم یعامتجا

 هب یاهنیپربه اهناوج زا هتسدره یارب
 یدرف یاهرورب و یکیزیف یاهیگژیو بس
 داجبا نیاوتسا رانفر و رادرک یوگلا

 میم راپب تسا یدهعت و تیلوئم یهدننک
 زایداسز هدع دیاخ ... قععت لباق و

 هتشاد وزرآ امنیس یگشیپ ره هتفیش نا رتخد

 یرنهریراک و یفالخایاه رظنهبنج زا هک شاب

 رد , دشاب هتیبرنه یاهمناخ زا یکی هبش

 یقالخا تاص وصخ دباب نم رافنب مهدروم نیا

 تاکن زا و دنبایرد و دننک وجنسج ار وا

 ۳۸هحنص رد هیقب

 امنیس هراتس ب ۱۵۷ هرابش



 تساهدرک ریخست

 یسلگناو اگیرمآ یاهامس هدر ۲]

 دوح ریحن - هد رس هرابتنآ تاب 46 ر

 9 رتخد رتساف يدوح مان .تسا هدروآ رد

 مه .نآ رتخد .تحالبو یبرسخ هک اوج و

 نزكيلامک و درهچرد !ر دوح لاو س

 درادیتمادنا اس۰ زا یی هدانفااج

 ار ملیق .رآ رگاهامن دابزدرو اهروریا

 تسل ؛ یسکات

 ريخود بل وا + نیگشا تاعوط
 تاکس..دراو ةلوخدانا هب هک یکجرک

 هک تسا ییقلنرتهب "عفاورد نیا و .دناهداد
 هچ رگ داد یلاحج هراسو نا * .لاوس

 ینوپریولا ویلای یاهعلیف رد سن یخ و
 نامگی ناما سا هتسج تک رخ رزین یرگید

 هوس هتخا نوا وا یلوک تیففوت ۱

 تا + سیسروکسا نسئراع

 هراونجیبرخآ رد هک یسکان هدلار

 هنار هراوضج نيا گر زب هزیاچ + باک

 شان رد ۰ دور لا ملیف نیرتهب داوخ

 امادخوریور ناوآ رف لایفسااب رب یموع
 شورفتداب تسد هک یرگید مهب عوموم

 رتسافینوجدش _تعاب و داد ملیف هداملا قو

 یلاتتا و بیجع شظ ۰ دسر راهتخا جوا هب
 نفا و تسا هداددنا را میلیف نیا ردوا هک تسا

 زانو رپ تل احلنیازا رتنیب باجعا

 ب ۱۸ هحفس 7

 ۱۹ رک اپ و

 یدوج لامو نساب . یک اتهدتار رد یو

 رد سسچسا وا

 ینوج تناهدمآ

 درادار ینابایخ هشحاف كب شفنیلیف نیارد

 تردق رپ رگیزاب , راک ردو

 لماکا ریلبق ساحم

 ۰ ننا مغر هو دراد ترنافم

 دورس دلبرس شنقن یافبا

 ورییود تربار

 سسروکسا ی رهراب

 دناهد رک

 قنوج مه رگید راکپ +
 دناهشادی راکنهسیسروکسا

 -یهنیگدنز اجنیا رگید سیلآ ملیفرد نآو

 هس اهحراوشج زا یکیرد هکدو + دک

 هراوشجسمراهچ ردو هتفاب تسد یتیقفوم

 دوبهدتهداد شیاعن زین نارهت ملیف یناهج

 شوگیزاب یزابه شنت ب یدوج ملیف ییارد

 دوب هدخ رهاظ سیلآ مپ
 سیسروکسا4ت یماگسه , تهج نیا هب

 ۰ تفرگ تسرد ار یسکااتهدنلار يويراس

 ۰ ینایایخشحاف لر رگادپا پاخننا_یارب
 یدوجزا وا . درکن دیدر مه هل كپ

 راکهب داقتعا اب مه یدوجو درک توعد

 تشادننآ ندرکدر یارب یدروم سیسروکسا

 یارسس تسرف نیرتهب نیا هک سوصحت
 دو شایرگیزاب _رنه ندنایابن

 نآ هک تشاددوحو یلکتم اجنیا رد ایآ

 نسا یافیااب , یدوج رداب تنلاخم هلتم

 نیا را شیپ

 نینراع اب رتسا#
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 اب ینوج اما
 یرداهرجالاب ,رایسب یراثفابو ماعت رارصا
 . دوب شرتخد طبوت شف

 دیوگیموا . درک دعاقتم ار

 نیا هب تین یتساسح هنوگجیه نم

 یابا ریهکاریلاهملیف مامن . مرادن عوصوم

 :ماهدیدتسا هدش هتخام نانز هنوگیا یگدنز

 لتساهو تولک ,زگ رهاههبنکپ
 زرط دیاب مدرم میکیم رکف نم
 دننک !دیپ اهنآ هب تسن

 نوکا هک یرگید داوجون رگیزابود
 دن رادیناشن وماد یریام ِ

 هرخالاب

 یفاعمرکتت

 را شی اتیسرد

 ملیفرگیزاب لینوا دایار رتخد لینوا موتا
 ریلبایلیرگید و نولدا لکینو ینغاک هام
 «نآمود تسف و ریگنج ملبق یهنیپره

 اهنآ اب ار یدوج بلغا هک . تسا رفاک
 , .نکیم هساقب

 شهار

 هک تسا دنعب دوخوا اما

 لناقیرگیدسکانو تساادجاهنآ زا

 , تسا هسنانع

 ۱ « رتسافیدوج

 .با دب ابد تاعوطم

 , لاس ونسمک كل رتخد
 ناسنا هب هک یا هزیشود »

 سقل « دنک ی م دراو كل وش

 ! دناوداد

 رتساف یدوج
 موتات > زا دعب

 نیر روهشم
 « هراتستچ وک »

 تسامنیسناهح
 ملفنونک !مه .

 سا هدربیوررب ناتلگنارد زین

 رنساف یدوچ زا

 تساهدش تعاب یسک ات هدننار اب نآ یلامز

 رادید هب یدوج نارادنسودات
 ولاع یزگاب ملیف نا . دیاتشب

 ولاب »شن هب نآ رد یدوج هک دراد

 -! هدش رهاظ اللع رتسگناگ هورگ كي

 وج یرگیزاب تیلاعف عورش
 جردوا . دوب ینسید تلاو یناییک
 حرسكي هلمج زا ینامک نیا یگداواخ
 تک رخ « اتاماسو نوتلپان و كچوک تسوپ
 تیلاع# ریل نویزیولت رد یو . تسا هدرک
 یلوی ری ولتراک . نیرتفورعم و دراد
 ساینغاک هام لایرسرد یشقن یافیا

 اب رتیپ فورهعملیق «ینغاک هام

 شبلاج هژوسرطاخ هسب چیوو
 وتفرگرارق ینویریولت ناگدننک هیهت هجوت
 بب دا ناتساد سادارب یلایرس نوکامه
 وا مونانهکاریشقن یدوج هک دوشیم

 کبماغیا ؛ تشادنآ یئامنیس ملیف
 9 عفومرطاخب نوک ,رتساف یدوج

 سشیهسجوت دروم یسکاتهدننار ملیفرد

 الا ریس اعا .تسا هتفرگ رارق نارگامنیس
 هدسد تناصر اهیگداسنیاهب , رگیوتآ

 لد تاب یافیا اب

 مه ملیفش

 6 شملیف نسرستهزانارد یسکس

 ایند سکس هزاتس نیرتکچوک
 . دی آیمباسحت



 «دونام یزگاب» ملیفرکرابنلآ [7
 تساهتخاس شدوخ زا یلوپرانس ساسا رب 1

 شرادرصلیف. لاشرام نلآ مايفنیاهدننک هیب
 لپشراگنهآ ۰ وبزیب رتهپ و نیسرس لکنیام
 یدوج ,وبابتاکسا ملیف نارگیزاب و مایلیو
 تسساک ناجو یفروعلپ ۰ رگادیرواف؛ رتسا
 . دشت

 رملیف مان ! اهماحردبش هبنشكي [7]

 ارنآ یوبراس هک یلک اب دیوید زا تسا

 بار . تساهتشونیرودخنیلکنارف كمك
 باک رد هکار تسیئایپ كي شقن هب نیدرپآ
 کید ناگشییرنه .دراد , دنکیمارجاهماپ
 و رتسآ وبتساو یتاکساناد ۰ درهش نلآ ملیف
 . ات

 ۱ یئویراسیاسا رب توراجزلراچ 1
 رسرگ ماب یملیف , نوسیس نآ یرامزور

 ؛ ملیف هدسک هیهت . تسا هتخاس یکیرات زا

 شاگشیپرتهودوسب لبشرادربعلیف .رلیمنار
 :نروبلوک سروم «تروکبربرتیپ « میسرتسلآ

 دتسه ناویاكم نیدلارجو زبت نازوب
 كج زا تسایملیفمانهدن رپیاهسآ 0

 هتشون رکرابدراواح ارنآ یویرانس هک لک
 نیماجپ ؛ هدنرب یاهسآ هدننک هیهت . تا

 شارگیزابو رشیفیرچ نآرادربملیق ۰ ریاق

 نومیس ؛ رمالپ رفوتسیرک ۰ لوادکم موکلم
 و نوناح دراچیر + دراواهرویرت .دراو

 دنتسه دنالیمیر

 فورعمزاسن رتسو «نلگالثموردنآ [27
 تخسرسنادرع نیرخآ ملیف « اکیرمآی انس
 , ملیف ناگ دننک هیهت. دراد شیامن هدامآ ار

 ارملیف .دنتسه رزتلس رتلاو و رچات لسار
 داپارب زا یلوون ساساریدولبورت نودروگ
 دوشنلراچشنارگیزاب و تسا هتشوندلیفزاک
 و مچیم رفوتسیرک + نرباک زمیچ «تونه
 , دنتسه رلادپاب

 ناسج زا یملیف ما نتارام درم [2
 .فاه نیتساد نآ رد هک تسا رگنیزالخ

 رسلک اترام و ردیایور ۰ ریویلا یئرال
 .دنراد یزاب

 رب نهالگ مايلیو ار ملیفنیا یویرانس
 ترسبارو هتشو شدوخژا یلوو ساسا
 هدرک هیهت تلوماراپی اربار نآ زناوبا
 , تسا

 هزاتس «نوسرددآ یی» 0

 لوفشمنمک ربرامگنیایاهملیف یکشیمه
 زاسلیفتاباک هردنآ زایملیف رد یر

 نیا .دنکیم تکرش یوسارف فور
 هنارف و اکیرمآ رد نونکا مه ملیق
 دوشیم یرادربملیف

 ملیف هدنزاس نیک دیرف مالیو 02
 لوک ا ,نکینیمود رد یوسنارف طاپشرا
 اب یبلیف یسرجوت و سیراپ «رود
 لابار وکسسنارفو ردیاش یور تک رش
 . دنکی م ینادرگ راک

 ملیف یمدنزاس «نوسلفار پای» [3

 ملیف ؛ «ناسآ هعلعق حنب» یندشنشوما رف

 یوراس.تساهنخاسشیامن هدامآ ار یدیدج

 هدرادمان «نامب هتسرگ» هک ار ملیفنیا

 یقیقح نانساد كي ساسا رب سنیگ زلراچ

 تسا هتشون

 یناوجشقن هب رجب رب فج,ملیف نیا رد
 رسهاظنا وا رف قوشاب و یژرنا رب ؛ باذج
 یراد ربهرهب شنا زایتما زا دناوتیمنهک دوشیم
 شرورپب نانام رهق یایندان هکنیاات « دنک

 دوشیم هجا وم مادبا

 گنزرا وئدلوئرآ , ملیف رگیدرگیزاب

 تسا مادنا شرورپ نامرهق كي یو . تسا
 و كيپلا یاقآ ناونع رابشش نونکاتهک

 هد رک بسک ار ناهج یاقآ ناونع رابحنپ

 تسا

 یج.رآ ۰ دلیفیلاس : زادنترابع نیرتاس

 و یلگیدا زنا رک یتساک : كنا رتسمرآ

 دوسراک دیوید

 یاه هلپ رب ملیف هکیناک زا یرایب
 ار ؛ ییونلویو رونام یهتخا یسیدف
 نارهست ملیف یناهج هراونشج نیمراهچرد

 داین راکهاش كب ؛ نيا 4۳ .دندقتعم , دندید

 , تسیندناع

 امنیس هدرپ رب كنبا ۰ یمیدقیاههلیرب

 رگا نیدقتنسمج و تسا سیلگنا یاه

 ریهش زاسمسلیف ؛ ینینولو . دناهدوتس

 نیمهبیل وونساسا رب ار ملیف نیا ینایلاتبا
 تسا هسضشخاس ونیبات وبرام یهتشو مان

 یناوررامیب یاهدع ساسارب ملیف یاهارجام
 تسا دننکیم یگدنز ناتسرامیت كيرد هک

 ساشناوركي شقن هب ینایورتسامولچرام
 ودشابیم ناتسرامبت تمدخ رد هک هدش رها

 رتکد كب درگاش كي شقن نایباف (وسنارف

 یبیدقیاهدلپ رب نارگیزابرگید , دراد ار
 ایسول هرلکاترام , هشوبارابراب : زادتراپ

 ملیف نیا رادربملیف یتسآ انایردآ و ساب

 تسا یریثراوگ و نیا



 تاظحل زا قرو :؛ت یگدنز« وق یهتساوتسزاب , هطسلاكاب
 ؛منوسخ تیموگحح یاربار اه وه ۱

 ۱رماهبتكيردکسا ۳ تج نوح
 ۳ ارحیح .رگپن الاع ۱ دمچ یا
 یرب هدرچ هبس هرم راهچشود رب دن :رگییالا هر

 یی س یدادناج . اهلاسزا یپ هم 2 س 2 ۰

 مودرابیا ریارمیگدن زپوبحم هرم
 هک یدش تاپ و یداتسرف مشوخا هب

 هوحابارم حوز و هریمب مشوغآر +
 اهملیفراذگ هیامرسكدرم .دری روگب
 نیاویدروآ مداف ميرحپونزا , ار

 هک یدرپس متسب یاهشیوت + ؛راب
 ومسنک و رف شموقلح یگدمآ رب رب
 لب اقمیهثیشم یور ار شرخ ناروم

 یا ماعت .مشاب رگاشاعت + لپیموتا
 طقل , یدش گنرم وئار اهتباج

 یکدسنز یاقب یارب نم ِظ

 رص.متیز ! دمره ۲

 طمفف .زایسپ .ییاهمو نم سومآق رب
 ,یساوهش یاح تساوخب ندادرت ش

 زا .اهنآ . تد + دنمره نادرم

 یره نیا زج .اهکرار ناگراب
 رنهدننادپملالصا. دنهاوخیمن رگیم

 نیا رد .دشاب دیاب هچو تسه هچ
 تبل + مهفو رومش مدع اپ تروس

 یره؛ارنز كيندب ونن زا سرب
 ۰ اهنآ تساوخبنم ,دساشیم الاو
 :اهک راونیورزا.ارفیتک رتع نینح
 مدرک اقلا « ٍلد هداسو كاپ ینامیرب

 ارم ۰ رضح نتخانشن رثا رد نانآ و
 دام هک ییاهنآ ربو دتفرکل یوحت

 لک

۳ِ_ِ 

 روح اج

 تور هک مدرک هچرها یبسرت

 سه ییهدیا» سادیمو هدنن

 یاسر راجالاپ

 گ هدپ تیاسر مه ون اهل . مه:

 هوره كلي + مگرورم ار ماهتسک

 هک هچنآ  هیرتف یلبح و رسحم
 میرک شیارچا ۰ یتسلوح نم را
 ینتاداو تخبس ینافارتاپ )رم

 !هسلاسار ناخ ,رطاح هک ینانا ربا ,

 هدروسگلاخب میوح یاهنسا ۰ یتیپ
 ,زاشدن امسانشان یارب ینحو مد و

 مدرگن رایتحا یربق هکس . رپ

 ,یدینکنورییروگز ا ار اهنآ . ون
 یارپو یدینحب اهئادپ هرابوم ناچ

 دم ی
 ..مدرگرم میکدترب رادگی ,دنتشاذگ زایپ .وجدرک شاخ ربیحاک طبق اه 9

 سو سو

 نیمصتیا وام تحنو دورب جراخب .دیاب
 وازا  شدوخ رتکد , دریگ زارف یحارح
 هچرهاک تشیارب شدیک او هدرکد ما مطق
 90۰۰۰ میس رس حراح هباروا ردوز

 نسنارشنروص . دادرم ار هبرگ زایو

 ) تفگ هبرگابو تفرگ سند ود
 :.تاماعن شراک هک مدادیم : منادیم»

 ونه.مریعیم نم ؛ دوشب شروط مرپ رگا
 زالبق .ميرادنیشوخلد چیه . وارج شردپ
 تر رتکد بن هلجتان اقآ . اهاین دییآ

 دوندش اه هنا وید لثع هد ریم رو ملد

 ارواهک منادیم نم ... دیشکس دانرف بلرح

 * بس. خلادیم بوخ , مهد تس

 ماوزاب هدرکع لق ار شاهبرگ هل مکب
 تفگ و تخودمشچ ملروص شدج + تفرگار

 نالا ًاهدزت یقرح وناب , منیسوگن ء
 شراسدرومرد , .دیدمایم هناخب ميهاب 4

 «] دزن یفرح چیه وئاب
 شیگدنزردهک ینز یارب تخوس ملد

 ماهنادمره

 ۰ شاپ . هرادب

 :میاح هوننا ریل جی

 یهزیگنا س ی هبرگ زا یی , مدرک
 دم ویما ممنون لاحتوخ باد یناخ
 زادعبو مته شخونآ رد هک مدوب لاحتوح
 اههادماهدیر ریوزرآ ه ۰ دیدم یاهلدم
 یشصتنروم .تشادل سن ییاسعا هک هو

 شیحمیهنچ را رگیدو مدو هفرگ را رف
 1 ماشین با رسم

 * یک دوکل سو دزیع رار ۰ س لعم یو

 :دناهداد تند زاار شزپچ نلرف ربزغ
 !وا مدوهدخ س ءالاح . درکبم یرا رفيب
 داهشچ + مهرتدیم ماهی یور ار شرس

 منادیمشرادلد و منیسوپم ار شدولآ ثكتنا ۱
 وا زا نکن تحارات ردقیا ار شدوخ 6 6

 هبرگ را تسنودیتن لب قور «مساوخ 8
/ 

 مساوخ جاسوس ار قاهدرک حب و 1

 لب رب فرح ۱
 ترشح یهاگن

 هکد رگ ف هل ملارب . میاخ ارچ ۰

 . دریگر ازق !وادم تحت دبانو تسارامی + تخادبا متروعب راب
 ردهک درکیم لاو نم زا اه رپ مرا زابیهزاار شاهرهچ ۰ ریگنا نر تو

 ! هناب دیاهدز فرح نابامش دروم يا فرح عورش ؛ ینالوط ما كب
 بن کیه ی یبهقیفد .دنچ , میدخ ۹

 اه رحیلیخ .درگ ندز فرحب عورش نماب
 *! منرکسن مه ار شرکف الصا یب هک

 منادیینح وتساهننگهچ ون میادی»
 وا مه یل الدرد یاهیاوج هچ ون هک
 ۰ ؟ یاهلاد

 ماهت یولج هک میرب یفرح متساوخ
 و .ینک ی هآ .درک منوکس رماو تفرگار
 داد همادا

 تسوددبوکب ون هکنپا را لف »
 هتادگ نایمرد ناب ار شتساوخ ۰ دراد

 تام ندرگب هاگ نیا زا یی . دون

 مربخیناهباوج اب یایند زاو ماهدن ریپ
 بفیرعت ریلالتحن هک مدرکیعن رکف رگره
 :ینادیمهک رولسامه . دریگب رارف نم یاه
 کدننه رایب ییاهرتخد اب لیمافرد

 را لی ان . دنراد اروا یرسه یوررآ
 تشادد رهام رسب ینح ,هاح نیاب ون ندمآ

 ددرک فیرعت ون زا مدرک عورش نم دعب
 شدمق# و دخ دنقالع ون وا هک ردفنآ

 هک یتخاشاب سم . تشادگ نایمرد نماب ار

 دک ریصهک متنگ و اب « میشاد ون تایحور را
 تسود + یگدسز موهنم رتشیب یمکو تا
 درد ار للام زا یصب روعنو اهتشاد
 ار وا مهون هک دناب شطم تفونآ ۱ یک

 تدگ .مسا وجیمنم . تشاد یهاوح تسود
 شا وهوتاهد + از هدرم درم نآ ء ار تا

 وس .«مناد ناما ونب نم . ینک شومارفار
 یهنقاو بوخ ار تدوح هک مداد تصرف
 مه فوم ادودح ۰ دش ناوتیمن رکس هتبلا
 هک ینامهیم بثنآ .... شنآ ات .... ید

 ماصت ۰ دزرس وتزا تسیاثا تکرح نآ
 هجومبتنا . تفر داپرب نم یاهوزرآ

 ددرک رییغت رد , نم شالت مامن هک مدش
 شور ون ,هتشادن يريثان نیرتکچوک . ون
 . ترکشو حوره ۰ دش صوخ تناکرحو
 وناکمنک پاجم ار مرسپ متناو یتخب
 انا تاک رحو یتسه هچب رتخد كي زونه
 متسنادیممنوخ هک یلاح رد , تسا هلاکدوک

 هک ماهتفگ مرسپ هب اهراب , میوگیم غورد

 مسنادیناک یلاحرد یراد تسود اروا مهون
 تحا رانا روآمتسا وخیمن _.اعقف . .تسث روطنا
 « ..... مشاب هدرک

 قرغ ار شتروص . مدیرب ار شم
 : متنگ و مدرک همون رد

 تسودا راهش رسپ مهم ؛ ماخ + مئاخ »
 ابا . مراد تسودمه یلیخ ادخب . مراد

 .مشاب نانرسیو اش قلال مسرتیم , مسرتیم
 داوسابارم .دیداد هرایود یگدنز سابش

 سم ۰ دبداد مداب ترشاعم بادآ , دیدرک

 سب ۰ ملاخ . متسیب یتاهد رتخد نآ رگید
 طقف , منکبم دیلوگب هچره . دیک محر
 ,دیشکبا رممرضاحنم . دیشاپن نابرهما نمای
 یاب رهمانیلو ,دیشکن ارم ناندوخ یاهتسداب
 ار اش .مناخ مه امش قثاع نم , دینکت
 امش .مراد تسود رثشیب همه زا ایند يوت
 هکتا لاکی زا رتشیب نالا , دینیبهب
 ميوگنامشب هدش تقوچیه . مرود مردام زا
 ارامش « امش اما ... 3 هدش گنت شیارب ملد
 ادخم . منکیم قد . منیل بش كمي رگا
 ۰ .... ميوگیح تار

 متنادیم بوخ مدوخ , مدز هبرگیو
 .تسودار ملاخ , متکیم یزاب هلح مراد هک

 2 ار مردامک _ ردقنآهن

 ,,دامرا یحس ,دیدع تنم نآ ضرع ردرگا

 یم .مدیس رنیمهک وب نیا شلپلد ؛ متسگن

 ءب هد مورب دهدب هزاجا ميوگب مدپسرت
 ۲ یرگید یناکای مردپ اجنآردو مردام
 ناحتعا هکنیا یارب دعبو «دنشکب
 متحم هناح نآ رد ملدنام , هزادیا

 متفگ هلاناب

 مناح هد یروط الاح

 د رگسربهدهبادرف نیمه ۰ دیهاوخیمن امت
 و ميادیمدچ ره .مرداعو ردپ شیپ موریع

 سس رگا . موریم زاب یلو ۰ موشیم هتفک
 تحاران ارامش هک تسا نیا زا رتهب

 د نم ندرگب یگرزب قح اش
 شب هکسیا یارب « شندرک تباث یارب
 مراد ناتتسودردفچ منک تبا

 « ... مدرگیم رب هد هب ادرف

 متساخرب مناخ رانگ زا
 سا .درکميادص هک موش جراخ قاطا

 درکیمیعس هک یلاحردو متشگ رب هنهآ
 دریا راظتناب .ميهدن ناشن نیگمغ !ر مدوخ

 بک ؛تفرگ ار متسد « دمآ ولج . مدنام

 يا. مت

 به

 سا وسح

 دا ون مرهب هکالاح . ه رگید الاح»

 < بد تسد زا اروت « دراذگب اهتت ارم

 رها وجن مه رگا . .تسا نکمم ریغ نیا

 منکسم ارن مدوح نم ؛ یدرگ رب
 باهوم . تفرگ شوغآرد هرمو

 داد همادا و .درکیم شزاون
 » یراطننا چیه وت زا نم»

 بلا . یشاب رتنابرهب یمک مهاوخیم دن
 . ماهراچیب رسپ اب ؛ نم اپ هن

 بجا رامها وجیم .دنام دها وخ هننز واهک

 دشاب هتشادن لدب هدقع یتو* زاو ورق
 تا.هشاد ون زا یدایز رالتتنا مکیمل رکف
 مریزع شاب نابرهم وااب یمکطقف
 « . نه

 ارجاار شاهتساوخ هک مداد لوق واپ
 رت رسب هب تیسن ردقنآ متفگ واب . منکیم

 ۲!" .رومهاوح یقئع , دش مهاوخ ناپرهع

 ۶ تحارشلایخ , دنک بجعت مه شدوخ
 2۰ رهچ هتسه ناب ره دخل نابه زابو

 ,مادح هک نادنخ یبهرهچ .درک ادیپار
 دو هدهنكرزب یمغ هچ نآ تشپ رد دناد

 هدآ , ریزع نیرته نداد تسدزا مع

 . مشچ شیپو یجیردت
 من رمفانا هب , متفرگ هزاجا مناح زا

 ۶ ردبقانآ هب تعرسابو مداد رییغت سال
 ۰ مدیچ ار مات زیمو متشگر

 دمالشوخ تقوچیه رسپ نآ زا نم
 ۱ درعجیهزا هکلب :هدرم کرسب نآ زااهنتهن
 د ناشنارازه زا شیب هک رگسبد یرسپ

 اپ ودناهدرک سل ارم ۰ دناهدوب میگدنر

 دداین مشوخ ناشمادکچیه زا ۰ دلاهدز راز
 *۳تسیابیما رمناخیهتساوخ یلو . تسا

 #هشدرطومندنام رططاخب مهلآ . مدادیم
 اد یشوخ و طاثل , متفرگ میصت

 هنادرگر ب یرفت ه یداوناخ نیا عمجب

 دتسدب اهنآیشوح نوچ . مدش مه قفوم
 اهنآ, مدوب نابرهم ناثرسپ اب رگا . دو

 مب هودناو مغ . مدوبل رگاو یار مه
 تا رب رسفن ود نآ دوجو هب , ناشتخیدب
 هدناس رثمامتای ار زبع ندیچ زونه . درک

 ٩ م .تشگر ب رتکد بلعم زا اقآ هک مدوب
 ی ترسم شدوجو مامت_زا_درد

 ..تماهلا سن

 تن



 ۰ (۹٩۹۹۹ص۰ب۰ب۰بب۰)۰۰ص۰پ»۰پآ؟ سىضجصضظل .۳
 یسزاار شتث مدروآ ار سریماشدپ,

 شساشلیمیور ۰ ینابرهماب و مدروآرب
 اهرافآ اب روا هلدوب راب ییلوا یار

 انسجع ردو دو هدرک بجعن . مدرگیم
 . دوب !دیوه تیام

 ومسش رپم رود یرفن راهچ یهو
 كنا وجیهاگ . میدش ماش فرس لوعت

 ر وا ۰ مندروآ رد ادااپ و مدرکیم هاگ
 دوس هدش حرس تلاجخ زا . مننادخیب

 او دوباب تاکرح هچوتم الماک شزدان

 دچ افآ , درببم تنل هحم نآ نیید

 رتثكش «میدخیم رفل هس ام هک دش هچوعم
 ر رسهرا .دوبقیمعیرکفرد 4 یلاحردو
 ادیدجسهچ هب اهامش» : هک درک لاو

 برگ دیاب رگم هک میداد حیصوت شیارب
 رهاگن ۰ واوتساهانگ ندیدخ رگم ! مک
 دردخبل مارآ و تخادنا شرسپ هب كلالدرت

 اوج اس .هبیدح دیاپ هک دو هدییهف وا

 . درب حر و دشاب تحارا شاکا

 میاخ سک رهزا شیب « میاه تطیخ زا

 ددخیمدل ییادص اب یهاگ . دوب یضار

 ج+سه رگید . دیسوبیم اره قوفزاو
 دا رسب رس تاقوا یهاگ ینحب . دوب لماک

 ددعهب هک منرکیم راداو ارواو متشاذگیم
 ونشج ؛بش هس یلاود لقادخ هاب ضرعرد

 هس مه اهش را یصس . مينشاد ینامهیم

 ده میدشيم توعد رگید ییاه ینامهیم
 هسرسلگ نم .اهینامهیمو اهتج تآ ماح
 رشعورن سابل شوح , رتاییز همه را . منو
 رب نیرف*

 اسب ؛ اهینادهیم زا یکیرد , پتکپ
 یناهوم.دوببادج رایسب هک مدیصفر قدر
 دورفایمشتیباذچ هب هک تشاد یمدگ و

 وتقو .دوب میاح كاپدزن ماوفا را یکی وآ
 رگیدکیاب اهنز « مدرک صقرب عورق وا
 مدیدیمبوحو دندرکیم جبچپ یتوگ حب
 بداسح , داشراب تنطیش یاههاگناب هک

 شوسخآ رذا رم صاخ یزرلاب کیم
 تشادتراهم صفر رد ردفنآو دوب هقرگ

 شروص . مدرکیم شهارآ ساحا نم 4

 هرمز نیطرب و مارآ و دنابچ ماهبوگیار
 : درک

 تابیباییر زا ييههلا ایند رد را ۶
 د سونو لاحبا رگا . یتهو فتو
 اب.تسا هدوب لمس نم یارب مادنا ینابت

 ...تساجیهرگبد «تزيگنالد مادنا تقی
 مدسیدروم  رت هناقشاع ینالبج و

 بشنآ وا . تسا هدنامن مناب هک یا

 هکسیابیجعو دوب نمای ار اهصقررتکا
 هنبلا .یصاران ناشرسپ و اقآ و یصار مناخ
 عفو منادیم نان تواف ین ار متوخ نم
 تردبو كياوج تاصر ثعاب هم نیمه

 صفر چ ناهرد بادذج هلدرم . دشیم

 دنا تبهک تشاد اهنز بیرف رد رحت رثقنآ
 بشنآ زا . دنکب لچ شدوخب ار قراخفا
 جیه هعیروط اهتم . درکن مقر گیت
 داماهناخیاهین امهیم هب . دربعن یلو ی

 بود هک یناه ینامهیم مامترد و دما
 یلواهبتسن نم . تشاد روصح , مدت
 واقآرسپ .رگنباتس نم هب تنواو ات

 هبییانعا نیرنکچوک هک دیدیم یتقو ملاخ
 «زادنایشدوخاب_ سکعریو مرادندرم دآ
 .تفرگسنیدا ربا و دشیم یضار ؛ منابرهع

 « درک فرعت میارب مناح « ژورکی
 ۳۸ هحص رد هیقب ّ_

 حس



 رسما و داردیحس : ی رادرسلیفزا شپ []

 4 .دوب دنهوکن يب , شدآ
 اسلی نوخک یاهگر رد یاهزا .دوخ
 . تعاس یراچ

 دوبورات , مک و شب ۰ شندلامو
 هاتوک و تفرگ مادلاربار یراجت ياهنپس
 نشد زیگنا راختفا نادنچ ه هک ینامز

 دریس اراک ر دناتسدیاه هنسا وخ دابدرگ هب

 هدیزانآ شوخ هک ار یشورخ رب نایفع و
 ملسهم ۰ یدنبآشوخات مخویچ رد هدو
 , تعاس

 مربع و دومل خر هنوگنیا دار دیه

 ... هحص كب کرادت هثبدنا رد داردیه و یرداتریبا :هحص تثپ []

 . دننکيم نیرمتار یاهنحم يردان

 زیل دوخ مکمک. تشاد هک ریذیلدعوره
 ناراتساوخلیخددرک ی ضار وامناناوت رگره هدرمشیمزیچان ادنباهک ار امنیس بذاک یاغوم
 بابار شاهیلوا نارادفرط و تشگ !ریذپ
 .دیناثن سای

 اب و دیئاپ یرید لوفا نیا نکیل
 دادناشن , تفابیدبیاهراکر ده یششخرد

 رسزگا , تفر زرههب ینامزماتوک رگاهک
 کدو هدیسر هچیتن نیاهب .دیان ودو
 ردتوائمناوت رگره « جاتحم كپ تیونعم
 یدوزیاما,درادنار زاینیب گاب تبدام ربا رب

 اهدهبوهتنادناریرادنپ نینچ هک دعآ مولعم

 امئیس هراتس - ۱۵۷ هرابش - ۲۳ هحفص

 دآ دیجی
 امنیس هنهکز اسیآ رب هژات یاهمغن

 ردیستندم هات وک «ناشخردینامز

 ... جوار دیدب دم,تانن او ل وفا
 دهاوخن مه رگره رگید دیاخ هکدادناتن
 . تحاد

 یاهدات یهرهچ ؛ ناهگان هکد وب نیا و

 رهالنمغرب اعهک میدید ملیفدنچ ردار وا را
 هک تفریم و تشاد یقمع یلعب. شایراجت
 مع دق شوخ یاهزور نیلوا دار دیهب

 تسشتوکس رد یلدم .دنک ی ءادنار,ندرک

 ره یاه هتساوخو هنناوخ ره هبنت و

 «تدادردنت نیا هک هتپلا .دادن یاهدنهاوخ

 .دوبنود ثاب دنیآشوخ تسلاوتیمن شبا رب
 ؛ شارادفرط رورغ هک تشاد یتیونعبایا

 شنوجو رد ار یگنسرگ تسناوتیم یتح

 .لحاب شدونوراتردیسچلدینیریش و شکن

 نآ هل,دیسر نیبانیب دح هب « نامز نیا
 ینیعس نآه ودوب اه زور نیتخن دیع
 .دندون شراظ نا رد نایوچهلعسفس هک

 ربههب ,دوخ یاج رد هکدوب یرگیزاب

 یاج رد و تخادربیم شنیتسار موهنم هب
 عفر هب فرخ و هنالداع ینراجترد «دوخ

 حاتحم دمرنه هک . تخادربيم حایتحا

 ] تشاد دهاوخن اریعقاو
 مور یمور هنو دوب گنز یگنز هن

 ميرادرامش تثگنا .دشاب هک تناوتیمنو

 ودنهدیم ندوب یراجتهب نت هک ی نادنمره

 قسعاب یهار؛ندوب یراجت نییه نیع رد

 یراجت رثا كي نطب رد و دنبوجیم رنه
 بیس ار بوخ ره زا یلاه هناثن «فرص

 هچ رگ هک میراد دار دیعس زا یئاهیلیف .دنناعن

 دیعس تیدرف نکیل «دنتشاد یراجت یلاف

 مجو رگناپامنو دنتشاد دوخ رد زیل ار
 بنی دودعم نارگپد زا .دندوبوا صاخ

 هک مسراد هلهیار یئاه ملیف نینچ
 مه نارگیدن ؛اهک تسنپا زا نامفس#

 دنتسیل شیب یراهشتئگنا

 :سجو یعقاو طولعخ میسرت رد
 .ا: هک اروا یئوگكر و تحا رم ,دیح

 ب ,طلفب ومدش ریبعت « یئوررپ » هب

 تحساب و دوریعن دیدرت ردزگر ه . میروآ
 درادنطسو دع . یفنم اب وتسا تیثماپ

 هتسد نن رتعک ه ب یملف رد هک هد

 ؟ رش هدنزاسهبذ دادیلام كمك یتحو

 د زمتسد اب یملیف رد هک هد و هدرک

 کن تک رش ۰ هتسجرب ارهاظ تازابتما و

 یریچ هب هک دناسریم ؛ هتکن نسه و

 شی وبک هچرگا هک تسا دقتعم امنیس
 > ریروابانجغ ریلعاما .دراد اههراثا زیچ

 رگ شفادصهبو تشاد شرواب هک ن اوتیم

 .داهن

 و درایم شیوخ ندوب یرتههب هت

 ه ودنیشنیم مرشهب دوخندوب یراجت زا

 یرورص هزور رگیزاب كب یارب ار ههبج

 یسعطم ریغ «طیارش نیارد هک دنادیم

 .دیایمن رطنپ
 میراددا ردیعس زا هزات یاهرهچ كنپا

 شندوب رگیزاب یاباوز یمامت هک یاهرهچ

 . دراددوخ رد ار

 كنبا.میراد یتراجت ملیف وا زا كنيا
 یراجتملیفوا زا كنیا وییرادیره ملیفواژا

 ۳۸ هحنصرد هیقب

 .ناریا تخاسملپف ساح هنحمكیزا یلام و . [
۹ 











۱ 

 هراشا

 اشآ روظنب امنیس هراس رابیا
 هرهچ تشذگ رس اب دوخ ناگدناوخ

 هدافتسا نینچ مهوامنیس ملاع یلدنام ی
 یشنامنیس مولع نایوجشناد و زا
 پاچو میظنت و همجرت هب راختفا اب هرونک

 دقف رگیزاب «یسیرت رمتپا »
 هدبزرو تردابم اکیرمآ یامنس

 یاهعوجم رد | ردنعرتهنیا يگدنز 2

 باب ,دنشزراو یئاتتتسا

 هحنم ود هرابش ره رد هک 1

 ناتسود رنهمیدقت,دوشیم پاچ نآ

 و وثح ی اک تروص هسب «

 الاثم هللس و هدخ جراخ نآ زا دناوز

 تسا هتفای  یروط ۰ یندناوخ بلاطم

 هدیها امنس هراتس ؛ لاخ ره را اردآ ناوتیم هک هدش ین فو

 یار هجوت دروم دنخزرا مادقا نی کا گ 68
 ۷ اب گ 7 و دریگب رارق زیزع نآیروآدای هک یاهتکناما. درک ی

 یطعف نتم هکت نیادراد

 : یباتک یور زا یسیرت نیا
 ۳2 , نیک زاهک یناهتق و هدش جا

 ۱ باختنا هب هدوبن رادروخرب
 و مژال بلال «ضوع رد و ف

 تسیج ۰ تحار و دازآ

 .ددرگیم جرد یمارگ ناگ دا

 ءرامش تشه یلا تنه رد همانیگدنزنیاهک

 هجوتدروم كن نودب هک یسر دهاوخ پاچب

 تفرگ .هاوخ رارق امش

 لیروآ مجنپ رد یبرت رسها

 «یکاو لیم»مانپیرهتردیدالیم ۶
 دمآ ایندپ اکیرمآ «نیناکسیو» تلایا

 ار یناثخرد هطقن دلوتدیوت

 دادناهج یتح و کیر

 نیا یاریذپ یلاحشوخ اب رسنپسا و درک

 و همانشیامن نیارد یزاپ اپ و دش داهنشيپ

 زا

 ایرددوخ فرگش دادمتسا نداد نان
۱ ۱ ,۱ 

 «یرخب
 ودرک بلج دوخیوسب یاسیسرد

 .تفرگرارقناوارف قیوش و لاقتس ۱

 گفت ارز وفا شر جک رد هدنزاستکرش كي شورف ریدعوا ول
 ما نرو دن هک ینوخ تیقفوم یبوحیهنایم » رنه اب و دوبنویما5 و #1

 1 ی یو و تار یگدنز كي نتروآمماق یار تر هابباهک ناوج رسنیسا | یار واناوتیم رظن كي زا یلو 2
 3 1 هارف تس دونم .كچوک رسپسا یارب *

 شدوخ لوقب و یکدوک زا رشت
 رتفد و بانک و هسردم زا یکلاس

 ست وا « اتچ سون رزندناوخرطاخب رکا و 9
 سرییدهرودود رک ل هع ق ۱ رببه ار شیاپ یتح مدت "

 هشیمهیاربو تشاذگ یمن سرد سالک ۵
 تا

 یبآ مشچ و یئامرخوم رسا ۲
 قلاف هسردمزا دوخ تر رب *

 یزابمهوتسودرانک رد ار ناب

 دزاپمب یشومارف تسب
 لیصحت مودلاس
 مش یاربودشیلاک ینا رثخس می 1

 کیرمایاهتا ایا بلغاهب هرظانم و هقب

۲ 
۰ 

 "لر وپ هیلهب یرفسهک تسا وخ منیسا ملا ۱ دمآ

 زایکی هک 3

۱ ۱ 
 رهش نآ رفت یمداکآ 9 دنکب

 وس رد و فئپبهب 5 شقن یارجا اب ۰ جلاک دندش ن گاپ 3 7 0

 هحفع [7

 یاههثیپ رثه هد وپ اکیرمآ یاهیمداکآ مو رب ۳ نیاربو 1 هک «نیاربوافزوژ ماییو و دوخت
 دوبهداد ر نریم او رخ رهچو ار ن ۱ ۱ جک ۷۳ت ؟9۳به  ,رشهس هنادرم ء رهجو اریگ یادم هتناد تبامتیس رد « نا را 8
 ۳ یاس همانشیامن زا یکی رد یزابهب ار وا هراوقافتاهبودرح و دناوذگ , دسر

 دب ایب نآ نوردهب

 سرام ر رام رد

 امنس هراتس - ۱6۷ هراش .- ۷



 دمانیگ دز

 :دتسبزپن یدادرارف او دنک . ۳ یروفم , تاقوا یه رد

 2 دم * 4 دبس»ریعینایرد یورچ فرط زا هک وا ءام
 یاوجنز هشیپره راکرد و تالاب كچوک دتیلن لیست زارود قاب ناب تسمب

 اب وداد همادا یراب هب ,دوب زینراک هزات هک
 بش شاه شقن ننوب رصتخم دوجو ورک دن 4

 مه رکبم رارف نیرصاح دیدخ لاقتما دروم ٍ) و در هحم ۲

 امتاس ۰ ری دمی هتمه كلی و

 یاسر یزامه هب زین تافراویمحرد و )۰ ترک میت دوپ 3 وون رگ ریردام 1 ِ
 و ی یاع روصورپ را ینپ اه

 تکيميف زر هرابرد طووپویب رخ حس و تخای ۰ لودیرتییفول» دوح ید رور ناهگ [ هک درپک شیپ رد ردپ هفرخ
 یمک تدم رب و دندش رگیدکی قکاع یرتاتتنات هک هپهن زا یگیودش ادیپ یدیما هحص رد هک دک كرد پا را 1

 را دس ان جا وت !هب هک تف رگ هنهر نابچ نت ی ابوا یخ هماشناس رب هرگتوئدوا » .دصردلص . هدش هتساوح ریچ هچ وا ر

 :دهنیمماچنا .دناتساوح وا رز ۱ر هچبآ

 .دیسر ناب + تان یماکآ لوالام

 دم رطاخب نیاریوآتپ + رسپسا تسود اما

 ۳تن اس  .اآاآآ[ا ات تر

 ۳ ۳ « و هرواپ ملود تناوت يورد نیو
 وداراک متیسا هک د وب تحادرپ ءارا راک و هش جراح یسا

 نه گو هک یرالد ۳۰ نامعاب ره ینبف هک یلاحرح
 حسسو درک یم تایرد یلاپر» قورت

 ِ مپ یو بک رطافح نیارباپ و تتادت ییوخ یا :
 3 ثت سی وب ره شامع رارمآ تهج رتتیب دو

 وج مهع یاراکیاهساژآه؛سرد یا لای ۱
 ۰ و کیا ترک ادیب لایت و هرکيم هجا

 « رپ رسناث رایکب هنس تتگیم سام

 یهایم نارس هنائروپوپن «یوسارب ۱ یا
 ۲٩ هتح رب رالد ۱۵ مارو یبزضب و و رکف

 ی هماتیادن رس و هخ مات
 یک بب ,تحادرپ: هی ۹ « کاج

 و , ۰ ۰ 1
 ت ساب شدزحتسوم هارو یطح ۳

 یر دهند اد ۲۵ ناهتع

 و 7 سرو * آه وآسپ سس حس بو

 و ره و تب تهع هب یتش هماتپاس

 2 م ایت یصردیشا۸5تدعو دندش .لوننیرا۷ +
 هناحدو » ماب هو

 رنادرگر ۴ وه ناح ۶ ۱6۳ لا راه حر

 پس هک یملیف ءدش لیمحشاخ را گروپ ادب یمیاک

 هک دوب وا ,لیف نیمراهچ یهعاشب دنیا رجاابوا یفيسحتا غراه مسارم

 یک نو ح دو مسیر » دنیاو راکسا ه یاهر#
 ۳ هنانیادیا ریرنیک هکنیآ ۷ و هک ماست ۱
 دش هنخام نسیج ساک 1 ِ

 ناک دی امنینح ویرساهلاصتسا هررح ادیعخ
 و

 ی رترسپسا

 را یاهملیف رد و دناع لاحا یو تفرگرارق يراديسلع

 یدنمرنه ناو هب ار دوخ ودندادن وا + یداهشی اهنآ زا مادکچیح

 ةراد همادا » 4 9 ی رل# ۰ یا ییدادهرارف شخاسضسیوزرآ رد ار وا
۳ 
 منم هرات ۱۵ ها هضم

 ۳ ۰ ۷ ۴ ۳9ب

 یاصوپدونسا و یرنه دورمم یاح سنازآ 0



 ودناعا زن رد مهاب
 و.دنرادنار مهان

 رسزرد ار اهمدآ نی
 رهار اهنآ ات

 اناشن هک اهمدآ یعامتجا

 ۰ هشد ه رد یقوئو زوره [2

 .دنهدیم لیکشت ریگچاب .تیو
 ناوج هک درپگی محعن اجنآ زا هیضق

 لات یگدنزریسم ندرکوع ددصرد تال
 دنیا ار وا اءدنآیمرب شراپتیکت یهفرح
 :رسسم نیا یلو ,دهد تاجن ءاتحف نویفا

 ر وتحات تعایمج و بنرم 4۳ تسا ریگچ

 زس کاکها مع زا ار شن عت یورو ناکما 1

 « هتطوت و حرط زا هنادا رگ عقا ویراد رب ه رهپ اب «هنشد» و۴

 . دهدیم ناشن نورد زا !ر هعیاجپستكي یاهمدآ یریگ رد

 دصض لعع دات هن «مراهچ زورحبص» رد «لد ربش» رولعنم

 تساهنآ یدوجو تصقا

 «مراهچزور حس رد دار دیس []

 -یم ناوج رییص رد « یگدنز نیا نتفرگ

 .دشاپ
 تیصحش ناوع هب هلگ هک ییاهمنآ

 ینادوچوم ۰ هدیزگر ب شلیف تخن یاه
 هکی یءرادفو هشداب ار ناتنطنم هک دنته
 دام یم تاناهب , دناهتسب تاخرمک لاشرپ

 الوسن یک « ریندتاب هل ار زوک هرگ و

 - ۲۵۹ هحتخ

 دنیا یم ریتمش
 رگ رد ملیف . .دش هراشا هک یر ولعنامه

 ار پین ثكي یاهمدآ
 ,_.دهدیمناسن

 هوا و تورف ز

 و ۰ عرش
 وتساع .ناوخ هب هسلک تسا ییهتعون «

 رن یصوصخب شیامن كي یلصا یطابترا
 تسا فن دروم و مال ییارگ عفاو یمویخ
 منیفیاهمنآ یوگسوگب و طباور نیا «دوچ
 -هسز ككيناما رد یاه رظظن هلعقنهب هک .تسا

 نوشیم متخ ( اه یگنرف لوف

 راحرد ریل هلگ ,یصسب ملیف  رفاک »

 اسبا و . دنک يم ریس اهمدآ نیبه یاوه و
 ءلیف زوا .تیصخخ هبانم یتیصحخ بلاق رد

 مسضقد یفداصت روفعب رورکب هک + هشد
 سوسیامواهن رتخدکی تارطاخ و تشادداب
 .دساشناروآ هکتآ نونپو , دنفایم شتسدهب
 دآیم رب وا دودحم جئاوه عفر ددصرد

 ۰ نابه نیا و

 تممغ - خافسحا رد هچنآ اب « یدهب »

 وا رده هک تسایناوچ * رفاک * : دوشیم

 رسگف رعم ات , دباییم ییوخ و تبثم طاقت

 بک ییاهمنا .دشاب اهمتآ زا پیت نیا

 رنادنچعفو + دوشیم هدیمان شزرا هک هچنآ
 رگید دا وم یاوس ییاهرایعمو ؛ دهن یمن
 زصا وا یا رب . .دنالئاق شزرا یا رب اهمدآ
 شیاهزاب و تسا نانا راک

 دوجو یرتحد + ملیف نیمه رد هکنانچ
 تسحم یفک اپ .دیاش شیاههنسا وخ هک دراد

 سا و .دوشیم عوجر و عفر لوپ یتشم و
 وا رب رابکب دریگی م میمصعت هک تسا یدهم
 تسق رسكي هب تسد رابنیرخآ و هتیمه

 یاهوزرآب ؛ر رتخد قیرط نآ زا ات دنزپ

 .دناس رب شدونحم

 7# ساچنآ رد مارد نیا قیلعت یهعقت
 رگم هدنییمن ار دوخ یجا هاگچیه رتخد

 دآ و.دونیم وریور وا یمدرم اب هک یتقو
 ویاهشک هدب رعطسون یدییم متخ هک تسا یماگه
 دوتیم هدناوخ لحع

 زتص ییاهنیصخت + اهیمتآ رظن زا

 دونافوتداع و فرع دبیاب دایر هک یدهع

 یحسالگ هک یلاحرد , دن رفاکد نتسین عامتحا

 هماساخ اهمدآ نیا یا رب ناکمالایتح دراد

 ه هک اجلآات اهنآ یاههتلاوخ هب و دریگن

 .دشخبتسناقح دوش رج یلطح موج ره

 مسحور ندادناشن یارب ساسا نیارب و
 اظفحار هیضقیسن تصوصخ , یدهبقالحا

 ایمدآ عون نیارد هک .دهدیم ناشنو, .دنکی م
 .تفاپدا وتسم هفلعاع و قشع مه

 مسلیف زا ار دوخ یتسیلار رکفت هلگ
 تسد زا ودنک و هایگ رهم , بش تسویربر

 هسسک دوشیم یرگامنیش لدم و دهیم

 شاه مدآ یمزیرغ و تاذب رتشبشاهچوت

 سه و ءاینآ یدوجو تیعفاو ات . تسا

 نیا رد ار اهعلیف ننا مینا وتن هک دوشیم تعاب

 بان یهدن ناتاهلا وح و مینک حرطم تحب

 مسیلا روتان »نا وعتحن بلطم نیا مود لصف

 مسن ربا هدنبآ یهتفهزا هک « هزیرغ و

 تفرگ .دهاوح را رق امش

 درادهمادا []

 اس هراتس - ۱۵۷ هرامش



 نیدلا ریحدیسح یاقآ

 س بح ه یتس

 منشقب رس هب + روح قید

 هلآ ویا" ی هنراسص رث ميسیف و مع هسج

 «؟مساضیس مه میوح ۲ یچمک هناوپا

 و یتدانک 6 ۰ اسرس»ه اد + حر
٩ 

 درک زامدیل نيم هوب» یتفر ال تح

 هسج ته موطم الصا ۰ ارم را ملانپم
 باوج یارب میم هل «" هربخ

 تایناما ردیاهرصکتناد ۰ ریح

 ریسپیس وحشناد . اش نلبیصحا کردم

 ابی ایخ ۰ یرداف ربا سرد ۱

 ناسصراس هتوعاپ» اس لیاهم تورو

 تسا ریواس یاس

 هرسهچ هب دیاهتشون هک روطن اه ۳

 ودپأش هک روط۱ ۰ ام یاتیس رد یه نا

 ینارگی مپ"تادعسا دوشیم هجون دپاب

 ی را بوخ یلیخح ار نوح یهح شقن هک ار

 تیام رث

 دارن ترم
 اتس یلغدمحم یافآ رب

 دیئابارهنپ ار ا لباقح مال 0
 ميرکشتم دیرادامنیس هراتس هب هک یفطل زا

 هوریننونح یواح اد یهمان زیزه تسود
 نآرملیف نآ هراپرد .تسا رپدپانراکنا هک

 اهت .دیراد یحیحس تواضق , نادرگراک
 اهملیف هیوگنیا هکدپشاب هنشاد رطاخب ار نیا
 سس هب ابش هک تسا رتهپ .دش دهاروخ هتخاس

 هکسح رح یلساح نوج .دیورن شیاتابن
 درادن پاسا

 مدیاپ_ تصطن

 یمبرک هناکی مناح : یر ره
 بویسار هلجم هکپا زا امد [2

 |مالاس الوا . ميلاحشوخ دیاهدناوخ بوخوپ
 مردا ریابم دیاهشون «ا شاپ ار ساوح »
 تسونه و هروخودر نود اد امش هلجم

 هدنكاپام زرین ارچ وگپ سپ . ميناوخيم
 واسسش نوچ «دش مولعم الاح ۱ تسا مک

 بیمزالا» ۰ دیرخیم هلجم ینکارف يوخ
 0۷ یسپد هاللو «۱ اما و میرگ

 و یفوئو دورهب ه ارامش مالم - ۱
 زا .دنابر ميهاوخ لویرا» و شوک رک
 هلجیورشیپ هتمه رد شوگوک و دوره
 هبسک یدنمرنه زا . ميففاد طبوولپاتو
 بلطم ویلتع هتسرف نیلوا رد دیاهدبم#

 2 شام ميهاوخ <
 و یفولو زوره یاهلیف تسبل - ۲

 دندرف رظتت .منباسر شون و شیم
 ده روطنیمه مه سلخم .. ۵

 مث یم
 داپ «یضر » نت رور و بش

 ییحیلع یاقآ : ح
 ودر یهاحرفح یا گنیا را 2

 مصررغ ۱ ميتسیم ضرف یسرم
 مدوسخ ,لد یاب اهرورنپا هک ناتروسحب
 هسبا هیدیازا تکک یهام » هک ملاپم

 مک «یک یروخرپ هدمآ هکرگ -- روخم مع
 اب یدید ۲ رحم ییاهب ناحیمناج «۱ روحم

 سهسمزادرپپ ؟ یدرگهزات ار ملد غاد هبلک
 تالآباوج

 یسلپالءهب حلت یاهماداپ ملیف -- ۱
 شرسگیزا هکنپآ هلبچ زا .دنام مامت همین

 ملپ هحبت

 ؛ یار

 من و .دماين هتحم رس یننم
 هدشن مامت

 یمیرادیرخهکار یاهراش رکا - ۲

 بفظومهدشو ره؛دراد یدارپا وپیع + دینک
 دنک ضیوعت ملاس هلجم كي اب ار نآ تسا

 دیاتاوخهک یناههراش یار - ۳

 اسرا ناتپار# دیتسرهب هدش سای رمن

 میراد

 ... وشیاهنم « یتاتسور

 هب دنف# یاههچبور ۵
 تدمبیملیف : نادمه رد یزاسلیف
 یئاتسور» هک دناهنحا هند هدزاود

 هک ملیف نیا .دراد ما «رهت یاهم

 تسیهورگ هنخاستسا یرتهیلیم تشه
 یراسملیف یاهنیلاعفهپنادمه رد 6

 ار ام ملاكیلع [
 یاربارینونسهک میرکف رد دیریگپ لپوحت

 تسشیه تشن رد رگا . مهئانکپ هبناکم
 ميهاوسخ ار نامشچب .دشپومن هبیریرحت
 تساوخساسارب طسو ولبات ؛ نمص رد .دونک

 سپ .دوشیم پاچ هلجم ناگدناوخ تیرتکا

 نیمهبدیاهدربمانهک یاهراتس زا هک دینیپیم

 میاهتشادب طسو ولپات متنک هک یلیلد

 سس .حم نا رف

 داسناوآ داطراو یافآ : داره 9

 یاب نیسح , یلاطلس دنجم
 رادکهن هس یا . دیاههش هج []

 ناتپاربراوپهوردزا روجیمسح هک توکنیپ

 ادب ایمبیق

 شفک نم زا "هک همالخ

 حساپ مه نيا ! یتنکن
 ایسارگیاوچیچهکدوب یئاهفرح - ۱

 تقیقحمزادناهچات الاح , تسالتبم ناطرسپ

 دیسرپ یکنرف ثالجم زا دیاپار نیادراد
 یمن ریزاسه وکنارفاپ تبیتدموا نشر

 هک دیئوگن

1 
 نسح :نادرگراکوهدنیو 8

 بینابرقسح :نارگیزاب 6۵ ینابرق
 یزورمهب دازن - ینابرف نیح
 ,یرغل دمحا : رادربلیف ژ

 امنیس ناتسود نيا ميراودپما

 قیفوت اب یزاسلیف راک رد تسود
 , دشاب وریور

 ان نابیقر مهنپا

 مآ تیاقر یار

 رهش ؛ یناحنصز
 ؟ب لیوحت ار دوح

 دن مه ام هللاو - ۱

 اک ینویزیولت یاههمانرپ

 هام یهللادبع ناخ قداسنیا

 و دنکیم دایرف
 ه رانا ,دروآیملمعهب داقتنا

 شوکب,امراکمهیاهلاق ودادن ٍا

 سا نووهتب ینوعمس + نالوئص
 ولی و یقارگویب شیپهتفه -- ۲

 وگخساپر د یقوئو زورهب یفارگ
 دوخ یاهلاوئس خساپ
 تاپ

 مه اب یزوپ جاودزا «ریحنس#

 مه , دوب هسیاث ثاپ

 میدرک
 هبیس هراس هلححس ۵

 دراد راثتنا هقپاس

 «ینابطابط ریگناروش -
 میدناروش دزمتسد دنتسه درچم الامف

 تسن اموت را زه۷۰

 ازورف دزمتس نیرخآ

 جوک ظعاحادخ ملیف یارپ ناموت
 رادهگن ادخ

 ییح مالغ یافآ
 اوخ هک ریل ٩

 د هک دینیبیم , ميرادامش نوچ
 بوخ نادنمرنه یاهفرح یاپ

 ميهاوخهمادانانچمه ار هیور
 میرادمم یسنت یاهفرح هءاگهگ هکدینیپ
 هناوحراهتسدنآدنپ تیاعر رطاخب الوا

 ام رد و .دنبلاطم هنوگنیابلاط هک تسا

 ابآ .مياتنادوکتفک پوخ نادنمرنه اپام
 بلطم دنرنح كي زا برم ال دوشیم
 "دبرودقم نامیاربهک جن[ ام؟تشادوکتفگ



 هک الاسح س
 یاهباوچ :تس ت

 سلخم ,دوشن ابتشا مامح ناو
 ۳ 3 دان لگن اهبارثاپ

 یا » 

 مدوصتم هک دیک رخفدننان » یرت
 هک تسا یدردهچ السا ؟ تسایسیخوندوبرت

 رواب یناتسلکنا هک .دانفا یودف ناجب

 - «هتاذگ ینینزان نیاهب یسرافات ۱ منک
 میتسرعب سکخ اش یارپ ميياوتیس

 میهاوخیم
 شیحا » راهچ

 شدوب

 ماللس 4« ۱ منش تحا

 دنا-رمیهاوخ رانس و زورهپ هب ار امش

 ناپدروادخ سابع یافآ : نادمه
 مالسلا كيف ننسیسرع زا سپ |

 دسوت یم هملاطم تقد هب ار هلجم هکنپا را

 ..یم ینفن پلاطم ءاگهک رکا . ميلاحشوخ

 -یمتپاعر هک تسا یعونت شلپلد؛ دینیب
 نمتفرگ میمصن .دیشابن روخلد .مینک

 را میهد ساصتخا ناگراتس هب ار طسو

 مهدرم نارگیزابزا و تسین یمتح نیا هچ
 نمس ر» , شیپ هتعهود لثم مياهتشاد ولبات

 تشادمیهاوخ وکننک یمیطمكم رسان اب

 دیشاب نّمطم
 ریجنر هسلل نیاءهرابود راب » دو ردپ

 طبو دیود و رارفپ تشاذگاپ ودرک هراپ
 «۱ هکر عع

 درونینیگ ی رب مناخ
 اید رود اش منیب دیئوگب دوا 0

 درونینیگ مناخ هک هسالح ؟ بل یمهچ

 رد ۰ ینامتیم یهناو یافآریس یراد بوخ
 رصنحم یوز یبون زنط زا هک ابش نمس

 دیاهدرک دیفس

 عاودرالایح یودف 1 هن .هن .ه - ٩

 رکشم . مرادت

 هد ده

 . .رلیت۱۲۵ زوت وم هاگتسدکن
 اهامان

 ۱ دونشخ نودیرف و نیرفآ شون : زا یاهیده

 ۱ «ینیسوع بوم دن رته ود بلاج زا میراد یبلاج هبده هتنه نیاو [7

 رادفرطرپ و ناوجهدننا وخنیرفآ شونو بوبحم زاگنهآ دونشخ نودبرف

 - دناهدیرگ رب هتفه نیا هیده ناونعبار اهامایرلیت ۱۳۵ روتوم هاگتسدکب
 دستنسرض اه یارب هدشن لطاب ربمت لابر؟ هارمهب و دینک رپ ارریز نیو
 ناو یوگ نيا الاح و دیوخ هدادتک رتهیده نبا تفابرد یشک هعرفرد ات

 دونشخ ونیرفآ شون هیده نب وک
 یگ داوت اخمان مان

 نکاس لفش

 سدد

 هلاه هبده هدن رب

 اتزآ هریعود . هلاه هبده تفایردیا ربهدیسریاهنیوک نایم زا ۲7

 «یده تفایرد یارب .دندیدرگ باختناهد-نرب ناونعب مرهچ نکاس ناییرک
 . دن ریگب سامتاما دوخ

 اتیس هراتس س ۱۵۷ هرابش - ۲۱ هحنص ۲7

 _ ۳ ۳. »#"ثكثك



 اع گانر زا ارت" و تتحو ورورت یاهو
 سل

 هب

 ۷ : ابط تصرف رتدپ هیم رب
۳ 

 س ایپرمس مس زا تا یناهساپ

 یروجان یهصو دوج و دینک 1

 بلاج زا اهاتن هک عدجنیارد لآ ما هب ر

 روبجم و ۰ دونیم هدور نازیئراب منع

 شروما و یرواگنج تخب ی دو

 ملیف بفرد لا یاههدود دوشیم
 نیاردن نلآ . دزومای اد حل اب

 یاهالاک یفرعم وغیلبت یهنابلطم تحا

 یلسک روعب هک دراد هدهب | تم
 ناهالاک .دا + یعیرو

 1 نی یگرعم هبآ طوبرم یاهلمف
 .تسیلفلعل زایلاخ رگانامت باج زا

 اب تروصتبا رد یناساهبارشرثا یهلکشتم رصاع لا
 ۸ ب 2 4 ۳ ی

 ۱, دمماج یاهدردهک : دیما لابغرا ۳ اراهنآ و دراد تسدردویمرن و
 تن ۰

 ۱, مد ماگ آاهنادب و دسانشیم بوخ عموشهب ی

 َِ ناق میرح هب تلاخد زا لصف كي ملیف رد
 یر ۳ ی . دا تب و نیگس یگنهآا و دید

 ی ۳ تسنین نلآ یلو ! دننکاهادارنلآ نرضحات (مهدفه تسق) 4 . دنکی م .:لصفنا یط نلآ 2 درب روآیم دوجوب یو رد ار هعیقن نیا عفر 2 , ۱۶ اد نیناقح و طابشا یووو قشع رد ؛ نلآ نآرد و , هدیدرگ تغب آ
  ست ر امر مدآ ثب ین یهلفشم یسابردیاهیرپ نیا هکسا نآ را ابو ۲

 د همادا و : درابیم ریومت بوخ یلمح اهینالتنا ین هراوهو «دک قح وع 7 قفا رد «نلآیدوو» باتقآ عولط اب
 ِ ردهدراگ وب یرفیه» نوچمه یتیه فت دمشدنا رگائامت رگیدراب : ینمک یاس
 هب قیرط نیازا و ؛ دباين اکتالبازاک ملیف دنزیم دنخل امنیسم عون نیا یورب

 و زا 1 : ینح یلو .دنک یلاخ اردوخ یمدقع یلکش یامنیم 4 نلآ هک یصاخ یگنبلد
 وادزن ردزین بولطبتیصخش ۵ نیا هب ندیسر یهویش نیا یلماکت ربس : داد ناثن یک

 دراگ و بیره ندادرارقلدمو ؛ تیئرسیم رسه اکیرما یاهبس رد صوصخی ار ینایپ

 ینهرگ و ؛ دزامیمنرپ ار وا یلاخ یگدنزیه یکی ناوع هب یو هک اجنآا + تخاع
 هنا رکتس يک یاس یلصا یاهم ره

 دیاشگیمن وا تالکشم را
 دو ۳۹ کكیدرا ۳ 11 1 زا ار قمعت نیا هک دادنانو , دش حرلع
 9 یر راد ميیصنل دوح عونن رونلک یدمک یها رکتنیاهنس

 ؛ لصف هنابورنیا قفحت ماچلا رد و ؛ دوش 9 1

 شیاپیلیف رد ار یو تیصوصخ و راتفر
 هک ی مدیلقت زیناهمدآ اب هلباقم رد ویهیوم شماح لوکش چپ سمی سپ ۹
 ۳ >- * هنماجنایم یتخرک هبماگسییا عفاوع رد 6

 یمن دکب ثالسی ی رحآ : دزیریم ورف اروا ناباپ رد هچنا یلو
 ۹ دوشیم راچد نآ هب اکتالبا زاک گ یاهملیف زا یرایسب رد هک تسا هنکن هلمح را نلآ یاهملبف راک ه ظفاحمو دهعتم ریغ تیصخش لب صف دد در وب یرفه هک تا یتیلاع و ی کرج جو ۰ 2 ۳

 ۵ ل نبح ردو لباف روپچم دراگو هک تدهاگدورق لصف نآ و نم ام تکنو ِب انا تا ول بع ردو تحب ی ۴ ی دا دا _ایاق !ااح .بع ءاه 2 كيلپان کر امنا ردا ز زا -یئاکی رماككیمک ۳ هدونيم راچد ن الیا راک ملیف یب ۰ ۳ ۳ 1 سیو

 ربا نلآ و هدوشیم شوخ بوحم ۵ رن «ب

 ینادوس

 یناکیرما

 ۰ بلقرد و دننزیم فرحهچهلاب ار نابز بلغا
 لح د بنز رد 1 رب می ۱! هکت

 وخ یگداز رد زی ی یک شوحولوح یایمدآ رولکلف و اهرهشوخ
 هس رد ار دوخ شسودرسه یهتفش یو ه اچنا دک ی ع

 رخابهعقاو نیازا درمهک یماگنهو , دونیم 1 ۰
 سس 9 بز هترادنیهمها و دوج هع الا وحی اهل 5 2 ۳ ۳ ّ ۳۹ 6 ینوجوابنل نامتحام

 دشک ی م هاگدورف رد ۶ واز رو ۲
 و : دوریم ههیدب غارس هب رسک یو یلو ۰
 و ینوو «(یمالف ینالقنا) زوم ملیف اب یقاب دمشیدنا و رکشم یرگ اعم ناکاک 2

 ت زاملیف ثاب مافم رد رابنیتسخن يا رب نلآ 5 .دنامیم
 دب یهاعلات . دنابیم مادناصرع تصرف هم -یمنلآ یدوو زا ُ ٍ

 5 هرابود» ملیف رد هکار دوخ یاههتاوخ یلاکیرمادرجم ناوچكاب شفن ردیزاب مساش

 ۲ ۲  دنک زاربا دو هتسناوت همان نک یه نی هز «مان ک یعس هرابود» ملیف رف ى
 1 ,دراد راهطا و یدابز قمحتزا .دنچره هک, تسا (سار
 ۳ ميوشیم هح وتم هک تسا ملیف نسه :تسین رادروخ رب یرزادرب رب وصت رظن هلطعقن
 ۱ : ۳ ۱ ِ ,دوخیمحرطم یلئاسهچ و ,دراد دوجو ید ,دنک ی س رجعع یوزا _نتفرگ یزاب : 0 ٩ ۱ یاهراک ردسررب و دفن لباق یاههنوگ هچ  وبنلآ ینوو» تیصحن شرورب مد یلو

 2 و نآندرک هدایب رکف هب يک رتمک الف هک" ناوج كيبلافرد نلآ + ملیف نارد ۱

 لماکت بس

 راززااز ۱9913 . تاهدوس یدک بلاقردصوصخت- اب و تسدا ۰ دلخیم یورته و یتلاحخ
 رم 0۱ بضارداقتعا بک , ملیف نيااب نلآ یسگدنز مع زا هلصاح یاهیرگ یتققچ
  "۷ ۱ هرز تن نواب جواب هک ..یمااییرنکنچوک لاحب5 < یندآ ۹ ۱ راهیناکی رها صاخ هب التبم لئاسم 4 متخد ناثنمنآ نیا تابه رد اجکی ار ندو رتخد ۱ تسودنالسکشم ؛ تسوا رلآ نارآنارگفته  تسودیل « را یناکیرما يماپق هباب یحیچ

۱ 
 ۴ .درادن , تی ,سوعلم مه

۱ 
 ۱ ۳ ۲ 3 تس ماللعما ابو ؛ هتثادن فلاخم سج اپ

 ی نرکب نیو هدرکت خب ۱ ایالتناو اهبنوگرگد حرش هب اجنیا رد لا ۴
۱ 

 ۳ یاکرما رد ثلچوک یمریزجلب یاهنآ لسپامو یتسود و فعل وار را ۱ ۳ ۱" ور نام رب لا ره دزد یگینرهوهو درکب ناو در طخا
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 ساهب دیاپیم نم

 نیرخآ یاهلصفرد , مت
 ار مدرم یلاثوپ تو

 . تساهتشگ زاپ
 اساهناسب هه

/ ۰ 

 نکشن ار ی سس رکید
 نمددبوکیم رسب » د مهوت رپ

 ننکیمشه اذن یاس
 دنیای و

 ۱۰ رپ ؛ دحب زورپ اب نس یب» 3
 1 ی دنکیم درط ار
 ها ریس رب ندش تب تیاحح

 ۳ اهدآ ون خم امن ی ۹ 1
 ۱ ام رم

 رز | هتخاسهناصا تاپمیح ز 
 ۱ ۱ اههچپ هک

 تیم لقن مه یار "ر

 ميتنادامیرتنیبهیکت رکارسبوردپ یهطبادرب
 م یدیع یاهملیف تم

 یراذو هآ ل
 تشادنیگ و لاید ناونیم یسح .

 ار یفطاع یاطبار نیا لماک توکسردو

 یلاهده رتابدنا ونیم زاسملیفكب. درک زارقرن

 ءانک یسر رب اراجهطبارهن وگسیا ۰ دوخ صاخ

 ندنكانزوسهب روبجم امش یهتفگب هکنآ ی ب
 , دشاب

 اقاقتا. .دونسم هلب , یرداف رپ 0

 تس هکر وطنآ : اههتحص نیا رد نم درگش

 دندقتعمو تسا قفوم + دنیوگیم ناراک ردنآ

 دنکیمراک بوخ اراههلطحل نیا ؛ یزداق هک
 هک شرسپ زا , قدام هک یاهنحص لثم

 اد زپ یهحصای دوشیم !دج هدیباوخ
 , دنزیم لغپ ار هچب هک شتفر

 زابامش ملیف رد - یمیرک دعحا
 ییایب یاه«قافتا» رب عناقو هک مینیبیم
 زاار «قافتا» رگا هک رولعنآ . تساراوتسا
 یملقک یراگنا ؛ میروآ رد ملیف نامتخان

 ,«قافتا» رب هیکن همهنپا . دشدها وخن هنخاب

 نیا هک دروآ دیدپ ار ههبش نیا تسنکعم
 نهد هندرببس شیپ ار ملیفهک تساه«قافنا»

 . زاسلیف
 ایند یاج هیه رد - یرداق جرپا 0

 دینک هاگن هکار یملیف ره . تسه «یافتا»
 قافتارکا هلب. دیروخپمرب نآ رد یقافتا هب

 درسم و هورب رداچ هب قداس هک داتفایمن

 ودورب رهش و درادرپ شرتخد اب ار ضبرم

 ى 7 میمن رگا و دروخیمن رب ميمن هب رگا
 زواجند رتخددپ درکیمن دصق

 ی هجیپ بح ..ار رگاو درکیمن تلاحدقفام

 اللماهک دسرپم اجنیاهبندوپ اه«رگا» نیا
 ِح ِ 1

 نادرت راث یملیف ره رد , تخاسیملیف دیابت

 شملیف یاهرتکاراک هب دنکیم هاگن
 نيا ندوب اهرهق ساسارب زاسلیف رهرتل

 قبطنم رنک اراک

 یی

 تسدخ رد )احد تم ۷

 اب دهاوخیم ياهعق , ندوب نامرهق نیا

 یاهرسک ۶ دشاب قافتا ثیاب نپ یناههرک

 كي یگدنز دوخ س یمیرک دمحا 8
 اجناج . یمدآ ره تخونرم . تساقافتا

 س اهفافتانیایملیفرد یهتنم .دراد«قافتا»
 ناچس تسیرورض .امش یهتفگ دیلاترد هک

 شایعیطعوق ورد ودروخسهرگ هصق تفابرد
 بوحم نادفف شنداتفین هک دریگیم لکش
 ۰ تسیلسحت اهقافتا نیا «تب» رد امادوخیم

 ..اکسساحا ارتآ دمعت رگاغابت هک ی روج

 داف ربا []
 نیا یقطم هزادنا هجات ی

 مثیف هن دینیهب هس یک

 بلا راهقافنا

 ب نیئن رداچ یرتخد

 میر ... ملیف تاب هب هریچ
 1 هست بت
 هراپیم طیحع را ترارح » ۷

 زونح همسر
 یاربهک دوریم قداص

 اهآوپ نتشادرپ یآ رب میعن
 دنیبیم ار رتخد و دنخیم درس نیس" +

 یسرتسد كرتخد هبأت ددرکیم تسرف یب می
 قرضخم هک ثسه یلاهنالپ اجنیا .دنش ؟دیپ

 هدروآ شوچ نیش رود"
 تساء,دیدن ار رتحد

 درو ایپبآروت وه

 ی  ِ و با یتناس یعرط را و دنخیمهیوشاپار شرد#

 نسو و عطا . دزبریه «دزامرت ی

 نیشامودوشیم مارآ درمریپهک هنحص ود نیا

 میه .درادرپ رد یمارآان ثكي .دوشیم مارا
 ونیشام هک ینامر .تسیبنج نایلع لاح رد

 دننهايمص باهتلا زاودوتیم مارا درم دعب

 رتتیب و دنینیمردأت رد میم هک تسین امر

 تسیناره-

 ییل هنوگچ - یمیرک .امحا ۰

 نیشاسردنتحیر بآ و درمریپ یهبوشاپ

 یموهنمنییچ یهدناسر هدلاونیم , هدرک غاد
 ۶ دشاب

 دلرتخد مپمن یتفو - یرداق حريا [])
 روت ایدار رد هطحل نامه رد دکخیم ءاگن ا

 ۰ نوریب دنزیع راخپ و الاب دهجیم
 تسامدمآ دوجوب میعت رد یسنج نایفط

 یلاشدراذگب- یمبرک دمحا 9

 نسب

 یدرم دیسیهپ - یرداف جريا [ل

 هحیگنارپ اروا یرروصح ۰ هدروحبورثم

 الاپدنریم روتایدارلاح نامه رد و دراسیم
 هرس تروص یامتشرد یور نآ راخپ و

 تشاب ابوک نيا منکيمرکننم.دوشیم ضیوما
 !اکتیارگید هلسم -یمیرک دمحا 8

 تایعرد درم كي یگدنر و هثرم یاپ یقو
 ی . دنکیمادیپ يرنشیب ریگاپاصف دناب
 ینداهخ دناونب هاگساپ سیلرهک تسییفاک
 . دهدب یمرجم مادعاای و سجح رب

 دوب رارق رکا - یرداف جریا []
 ینالوط یلیخ ملیف ؛ میشاپ هتشاد یهاگ داد
 یتامدقم يسرپزاپرد هاگساپ نامه رب. دنیم

 یاهچینن هپ دهدیم ماجنا ءاگساپ سیلر هک
 رگ رم ه هکنیاهپدوشیم تاک هک میسریم
 یمأر شاهچپ دنزیمرس هناخ هب , شدن ربپم
 هک دوشیم هتسب شردام یور رد دمب و دسوب
 رد ندش راپ هپ دوشیم تاک ندش هتب نیا

 میشاب هتشاد هاگهاد ميتساوخیمن . نادنز

 نادسز لاسهزاود هب قناص دنیوگب هکنیاو
 . تسا موکحم

 یاههحصزا فرح -یمیرک ددحا 8
 هک تسامش نیبرود هلئسم . تسین هاگداد
 + تاضق ۰ هاگداد سیر : دهدیم داش

 هاگساپ سیئر دوجو رد یگمه ...و سرپزاب یاههلئحل رددنک ی مهتشاعمد رمودز اب : مبزب

 لاحرد هک ميهدناثنار یاهراوف رگا :حوا

 موس یحدناسرلناوتیمابآ . تساناروف
 دهاوحب یزاسلیف رگا , هن ؟ دشاب هقشاعم

 هدافتسا دامنزایئانعمیافلاو یگدیشوب یارب
 هطبار رد هنحص اب دیابیم دامن نیا . دنک

 زاملیف هب یگتسب - یرداق جربا []
 ۲ یلیف دید

 دنک نشور ار هنحص موهفم دناوتیم ءراوف

 جواهب هک دسریح هدّرم یدرم هب دینک
 ۱ یتالپ ناوتیم

 دصب و دنکیمرپاررداک هک تشاد اعءراوف

 دروآ امت كپ رد درم زا یاهرهچ

 هاو قزح - یبرع بمب 0
 تیفرطو هاگن هلئم .تسالنس هراوف دوخ

 هکتیاو تسا «هراوف» دامن اب زاسلیف

 را رق رب موهنم و دامن نابم یاهلمبار هنوگچ
 , دزاس

 زاسلیف دینیبهب -- یرداف جریا []

 چیه ۰ دریگیم دوخ نهذ زا ار یریوصت
 امأیف .دنوش هجوتم همه هک درادن یمازلا

 یلیخیاهملیف هب رگاامش شیتگ
 هتفرک یئاهنالپ ؛ دینکهاگن یجراخ یالاو

 بیم دازآ تئادرب رد ار رگ اشامت هک هدش

 كب امش . مراد تشادرب كي نم .دراذگ

 دشابنیازچ زگا . مه نارگید و تفادوپ

 زاب و ۰ یحطم یلیخ هل م

 یتروصرد نیا - یمیرک دحا 8
 موهتسناچ دامن زا هدافتسا هک دوب دها وخ

 ه یلاثم هرایرد , ؟ یلاثم هزرا

 تساءهدیسر تیبوضم

 هدوب هچ

 و ویدجا هخ

 . دناهلش هعالح

 فداستمنوخ نم - یرداق جرپا []
 نیینچ رد هاگساپ سیئر هک مدید و ماهدرک
 .دوب راک همه یعق وم

 درو رد هناما - یمیرک دیحا

 ,دنک یمن یقرف -- یرداف جریا 0
 می تسیضاق كي مکح رد ماکساپ سیئر
 یهنحس . نادنز و زکر میدن ربیم ار قداص
 یهتیدنا هک تسیئاهراک زا یکی ۰ نادنز

 ناونعب ننوتساهنئاد ءار نآرد سم یصخخ

 مراذیم تسود ار لسف نیا شاهدنزاس

 .ماهداد ناشیزاب «انرت» اپ ار نادنز جز

 یزاس«انرت» ییئر .دوتیم دزاو قداص

 دهدیم باوج قداص ده لاس دنچ :دیوگیم

 ارت ۱۲ «انرت» سیئرروتسهب , لاس ۲
 ار نامزتشذگ هلمافالب دعب و .هروخیم

 تسیژاب الرتییلر دوخ قداص هک ميراد

 دراد یخ لاس ه . دوشیمدراو یاهژات مدآ

 یتادنز نیا ۰ ان رتهدسو توست ملپتیئهپ
 تسا یاهزاتقداص , «زات

 تداهخاب , قداص- یمبرک دمحا
 رظننبیعطق شتیموکحم . دوهش نیغورد یاه
 هک ته یئامنیس یهفحل كيدعب .دنرم

 + كرم یاپ درمربپ هب ار شدیما مئآ نیا
 دسهعت كب لوا یهلهو رد نیا . ددننیم
 كيتداهخ ,تسن یقلعنم اما «,تسا زائاجیه

 رسظظن زا دیوگنمه تسرد رگاینح رضنحم
 دیهعت نیا سب . تسذ رتشی ینایذه نولاق یعیسوهنبدنا نانچنآ و دئاب هتشاد یاهدرتسگ

 ناوتب هک دوش لامعا موهتم و دامن هطباررد

 قرفنیا . تشاد نوگ هنوگ ی اهتشادرب نآ را
 نتفگ رد هداس و زابدامنت كب هکنیااب دنکیم

 زاب هاتراهچ اتودود» و شور یموهنع

 . دنامن

 .دنامسم بذاک مه

 لاحرد امش رگا - یرتاق جرنا [0]

 رهدب ادم ٩ دینکیم هچ دیشاب ندش قرغ

 ۳۷ هحفص رد هیقب

 امنیس هراتس - ۱۵۷ هرامش . - ۳۳ هحنص ()

 اس سس سس اس تست تحت
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 هبنش) ادرف سپ هک مياهدیش 8

 یوایمیک زیورپ هتخاس اهلونم ملیف (بش
 هن دشدهاوخ شخپ نویزیولت مود همانرپ زا
 یرابنیلوا ابیرقت نیا . دوشب روطنیا رکا

 نویزیولتزایناریایئامنیسملیف كي هک تسا
 یکی مه نيا زا شیپ هتبلا . دوشیم شخپ

 ویمیدقیلیخ دناهدش شخپ یناریا ملیفود
 نویزیولتنیلوئم رگاو دناهدوب نیئاپ نت
 هعاداار یناریا بوخ یاهملیف درک و

 نارکاثامت قح رد یگرزب فلعل دنهدب
 دوبمکدناوتیم مادقا نياو دناهدرک دوخ
 نا رپجارنویزیولت یندیدو بلاج یاه همانرب
 مياهدينشهکیر وطن [هدنی[بش هبنش رد . دنک

 لمعب یوایسیک زیورپ اب زین یئوکتفگ
 یبلاج زیچ تسا نکمم هک دمآ دهاوخ

 یلئاس هچ هک دراد نیا هب یگتسبو دشاب

 هوشیمتفایردیل اهباوج هچو دوشیم حرطم
 رابکی یارب هکنيا زا ميلاحشوخ , لاحرهب

 لاصب یرکف دنراداهنویزیولت .دشک مه
 .دننکیم دوخ نایرتشم

 هک مياهدينش ۰ هنیمزنیمهرد اضیاو
 شخبمرد ثرمویک یهتخاس روکفوب ملیف
 زیورپهک دش دهاوخ شخپ نویزیولت رامه
 دنرادیزابنآرددوشرف دیشرف و هداز ینف

 (هیق) یک تنناوخ
 ست سس

 ادناهدوبهدنناوخ شدچردنا دج راگنا

 تسا هدنونش یوت و نماب ریصقت ایآ
 لددیآیمنناملدو دوشیم نامروضحمرش هک
 ناتقوذیوت و مينکشب ار ناگدیسرون نیا
 11 میت زپ

 عاضوا یریشوتریش زا ریمقت ایآ
 دسریمءار زا سکره هک تسا رنه یایند

 ومعدیوک یمن سکچیه .دوشیم هدنناوخ و
 ؟۱ دنچب ترخ ناج

 :دناوخیم هدنناوخ

 یداد ندنوخ یادص نمب هک یا
 !؟ (ادص مودک .هدادادص وتپ همک

 یداد ندنوم تئرج نمب هک یا
 «ندنوم » ادص نیا اب هک همولعم )

 ۱! ( داوخیم تئرچ مه

 :دناوخیم یاهدنناوخ

 . یراد یتسود منودب
 .مرایم تقاط و ربع
 تقاطوربص میراد هک مه ام ینمی )

 اموت مینادیم هکتسا موهنم نیاهپ ۰ مپزاهم
 ۱۹( یراد تسود ار

 وارام لوپ و ار اموت هک تسا مولعم )
 یحولهداس و یروابشوخ و ار ام ندز فک
 مهام دیابن ایآ یلو .. یراد تسود ار ام
 1؟ (میرادایآ .. میشاپ هتشاد تسود ار وت

 یکام هرا « ناگ دنناوخ دم رس لگ

 ۰ ناوج لس یهدننا وخ گر زب .رنه

 شرسلگ هک دیس مادک ] گر زب مادک
 ؟ دشاب

 هرا اب یهام هاش نیا هک رثه مادک

 1؟ دشاب شایهام

 یکدنا اب و تیاده قداص لوقب

 : فرح

 دنراددوجو یناگدنناوخ یگدنز رد »
 لوپ و دنروخیم ار شوگ هروخ لثم هک
 امنیس هراتس م ۷ هرامش ی تضعخ

 ارباصعا و دنروخیم ار
 !؟ « دننک ی 3 ه0زوکیباز
 _س «دننک یم ناغاد و ب رد

 (هیقب)هرا ونشج هراب رد
۳۳ 

 اهینعی .,, یناهج هراوننج . زاوآ

 مروظنم  میتسین «ناهج» وزج

 مروطنم . تسایناریانا راگنهمانزور

 ! تسانامدوخ یهلجم یاههچبورب

 جیهودوریم ودپایمرنه نشج
 یهلجم كيهک دبایمن شداب یماقم

 رشتنم تکلمم نيا ردم ه یرنه

 .دوشیم

 ودیایم ملیف یناهج هراونشج

 ناکتبآ زا يآ چیه و دوریم

 امنیسهراتس یوت شربخ و دروخیمن
 ارچ ؟ هوشیمن ارچ . هوشیمن پاچ
 هکدیسر یتوعد تراک رگم ؟ دوشب

 !؟تشوننار شربخ وتفرنامراگنربخ

 دماتشهرپوس یناهج هراونشج

 طسیلب ام یاههچبورب و تفر و

 زا مه دیاش « مناديمن) دندیرخ
 (۱ دنتفرگ یتفم رگید ناک

 نارواد تسیل هب یهاکن

 مینکب تشه رپوس یناهج هراونشج
 یئاکیرمآراگنهمانزور... ینالف -۰

 یکیژلب سیونهمانزور ... ینالف -۲

 ییلگناراگنهمانزور ... ینالف- ۳

 یئایلاتپا راگنهمانزور... ینالف -«
 یناریاشاقن ... ولشادغآ نیدیآ - ه

 یناریازاسلیف ...لدریشنارماک - ۰

 تشهرپوس راگنهمانزور ام ینعی
 3! ميرادنمهف

 هک) یبیصن ریصب یاقآ ینعب

 دیایمن شدای (تساهتخاسدوخ یلوقب

 هک میراد یرنه راگنربخ مهام هک
 سکعودنک هیهت شرازگ و دیایبالقا
 ؟اهتک پاچار ناتیا

 رکید یهتخاس دوسخ و مدرک

 رگید یهتخاس دوخو هدرک لیصحت

 یناهج یاههراونشج هک میرادن

 یناهجیارب مه ارام ودنهدب بیترت
 هراونشجناتسود ؟ دننکب توعد-ندش

 ار رگپد ناتسود اودنهدیم بیترت
 دننیشنیم تقونآ ۰ دننکیم توعد

 ؛ اجنالف ارچ هکدننکیم هلگ و

 - یمن یزیچ ام هراونشج هرابرد
 ؟ دنسون

 هراوضنشج كي نیمه مروظنم

 اهلا ویتسفو اههراونشج مامت , تسین
 , تساهریغ وهریغو

 نیا یوت هک هدنب هللادمحلا

 تسا رگبد زیچ مراک . متسین اهطخ

 یلو . دسیونیه رگید زیچ مملق و
 مسیونیرنه ناراکمه رطاخب سوشا

 زا هک یئاهربخ هبار ناشلد هک تسا

 دناهدرک شوخ دنونشیم نآ و نیا

۳۹ 2 ۳ ۹ 

 ۲ ۹ ۳ یا نیس ات تو ات

 ِ ی یک کج جت
۰ 

 .تشاد یعسامه هک دوبیزار هچ خرس زا ریا

 ! دننک یریگ و لج نآ یاشفا زا

 رد طقف بشما همان رب

 وراب نتاد اکبر
 یی ستسسا
 نسررنا لکب اه:یادرگر اکب صلیخرد

 ,نکاپرب هراونشج نابانج نیایتح و

 نسیاینعی ! دننادیمن مه ار ناشعان

 «یناهج» ردقنآ «یناهجیاههراونشج

 یلودننیبیم ارایند رونآ4 ۲ دناهدش

 دنناوتیمن ار ناشدوخ یاپ ریز
 1٩ دننیب

 رتزاغ « هیاسه غرم هک دیاث ای و

 ۱ 7۰1/۱ جی ی ی

 30 سوس 2 لسم ت "ین
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 وهم

 سو سس
 ۱ و مد

 هرا ونشج نیا . تسا نامدوخزاغزا

 هراونشج هللاءاشنا . تشذگ هک

 .دننک یمتوعدمه مدنبزا دبال یدعب
 مشحمه هدنب . دوشن هابتشا یلو

 ؛ موشب هراونشج نیادراو تسیث

 ؛: دنتسه قحم مسیوتیرنه ناراکمه

 1؟ دش م وهفم



 ق

 (هیقب) هراونشجنیموو "
ح .دنکیماهر اردوخ ۰ , ۱

 , .دنامیم یاجب وا باج

 یلاهرهبو دنراذگ ی م منخ هلعقن دوخ ترجهپ 9 3

 دنا وتیمهک - یتح یگنشق یهیام - ی 1 وب

 .دابیفرج لماح و دریگب یزیگنارتز یرپ ۶
 ؛.اهانحص توکس و نیبرود نوکس زا هدافتا و

 وشیاهمدآ یهمهاو هیجوت رد « اهادزاسیم کریگنر 4

 . تسین قفوم . دناهتخاسدوخ یارب

 فرط ناشخرد یراکاب. دومنپم یریگیب دنزرف و

اقم «هطظحل» دنچاب لی 5 ۹
 یهنحص : هلمج زا میلب

 را زگ رب رگیدکیاپما و تهک نز هدنام یاجب باجح و نا ت

 .دننک یم كمک « یئاهر » موهنم یاقلاهباجکب و ورا

 یهیصور رد ار یرتهبناجهمه یوجتسج ,

 : (ایناپسا - ویآ وپهبوا زگ :یهتخاس) وراج

 دنمراک كپ یالو و لوههب رگنزنط یه اگدیدزا
 شا هنایشسوباک هک یدنمراک .دوشيم هاگن یرادا متسیس رد

 یاهیراتفرگ « حبص زاغآ نامهزا .دنکیماديپینیع ریبع زوررد

 ككاوس یارببآ : دهدیم ناشنار دوخ یرهش یگدنز ثاب
 وروتومددسب عسضناوم زا نتشذگ اب دنمراک ! تسین ندز

 وا یوگموگب « هدشرید هک دسریم شراک لحم هب خرچ

 بوسخ هک زنط یهنحص كياب . تسواراکم تخ , ش (سیئرو
 ایواززاهکیق اطا ردهبدرمتروصندروخ : تسا هلش زا زگ رب

 نیاهب دیآیم شیپدعب رد هک هچنآ هدش هتسبرگن دنچ یئاه
 یدرم ودوریمورف تلاوت نورد درم : دسریم زنط یهچیتن

 ! دشکیمار نوفیس « هدید شاهنابش سوباک رد واهک
 یشرگنهب ؛ یعامتجا یلاهفرح یتوگاو یارب زاسلیف

م ی اههلنحل ینق وهاگ و
 هک هدزای

 یضم : قاطا رداب درم دروخ دیهنحم + تسناشخ رد

 دوسصعت هچ رگا ۰ ملیف رخآ لصف و ژاسنادند رتک د بطعم

خ هل تساهدش رب هصت تیعقا و
 ۱ تیعقاودو

 ۱! ۰ ححم
 هسوا : یهتخاس) بیر یاسلک رد ثلرا

 : (كلرامناد ت ول شش

 تسیا هن اهب :یناسیلک ۵ را كار ۰ تسیدب راک : مالک کلی

 «نتخا ون ماگنه كرا نامتخاس یاهیراکه زیر یور نییرودات

 یناقنهب !راهگنرابیزاب زاملیف مهیلاجرد . دنک شخ

 درپپم هانپ دولآ زط

 رج

فود هک دروآیم یقیسوم برظ
 تسیملیفا لک رد « تسینق

 تسا ریذپهبیجوت شنتخاسیهناهب هنک زاصزایمخ ورادشک

 درادهعا دا
 . هراونشج نیرد ششبامن هن و

٩ 

 (هیقب) اهسفن و 7

 متفاینار مهاوخلد دروم یاهدتن < ی

 .مدرکیراددوخ اهنآ لوف ب

 رگاملیفرد یزاب داهنشیپ یتقو 7
 نمبهک یشقنهعلاطماب « ٍدخ نمپ هزیر

 ؛مدش نآ هتفیش « دوب هدش راز,
 زاسبو

 مهالاحو متفرنیبرود یولج نیرعت اهزور
 .ماهدرک ی زابتوافتم یشقن هک متسهلاحفوخ

 رد رگید ناگراتس اب سایق لباق هک ینعن

 .تسینیسراف یامنیس

 ایآ : ميسرپيم
 :دهدیمبا وج ؟ دیاهدمآفورعم ناگر اتساب

 مهاوخیمن یاهشیپرنه چیه اب نم

 ار ناگراتس زا یلیخ الوصا . منک تباقر

 نماک درادن یموزل سپ . مسانشیمن نم

 مهاوخیم نم . مزادرپب تباقر هب مهاوخب

 ....یرگید سک هن مشاب ینیسح هناورپ

 نیا رگید رگیزاب «یچنارهت نژیب»

 هببل «هدرک توکس هظحل نیا ات هک ٍلیف

 : دیوگیم لددرد ناونعب و دیاشگیم ین

 تباقر زا تبحص مهاوخیمن نم -

 .مینکی سررب ار اه تیعقا و ميئايب اما , ملکی

 اتینارپا ملیف یچاشامت هک تسنبا تیعقآ

 رد ار فورعم یاههرهچ دیاب ینامز هچ

 هک یناههرهچ . دنیبب یناریا یاهیلیلما
 ردو تسین زواجتم رفن جنپ زا ناخیاد

 هدافتسااهنآدوجو زا یناریا یاهملیق م
 مادکچیه هک دینکیم رکف امش ایآ

 اههدکشناد اب و رتاترد هک یئاهن
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 نا
۰ 
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 سراب هاگشیارآ

 یلازریم لیعامسا تی ریدمب

 .دشابیم مرتحم ناب رتشم زا یئاریذپ

 ۳۰۳۷۸۱ نفلت - نلرب هچوک بنج -

 8و هو و ۵و

 ۵۳ ۹۸۱۳ ۳ ی :

ون و مو ویو مد هود
 [ 2م مضم

 نم ؟ دنرادسن دادعتسا دننکیم تیلاعف زادمان هدنسب ون نادواج رثا ساسا رب یملیف

 رکفدنها وخیمن نارگامنیس ارچ « منادیمن

 هدتزیرب رود ار هدیسوپ و یمیدقیاه

 ... یئاکب رم[ ال رارق یرگید حطس رد هک :دنزاسب یناهملیف
 * هاگرهتساهدرک تباث هب رجت . دشاب هتفرگ

 سا اپ ۳۹: ۳ 4 هدشهتخاس یاهفرح ریغ نادنمرثه اب یملیف

 : امنیس رد طقف بشما همان رب )و

 . تسا هدروآ تسدب
 

 رتاترگیزاب هک « یچنا رهت نژیب »

 ملیفزایساسح شقن رد اروا البقو دشابیم

 : دنکیم هفاضا مياهدید رفاسم

 یگرب رگا ملیفرد یزاب یارب -

 هورگ . مدرکیم تیلاعف زورو بش دزیرن

 همهنوچ . درکیمن ساسحا ار یگتسخ ام

 زاهک مدقتعم نم . دنتشادتیمیمص و هقالع

 اهسنآ نوچ « درک هدافتسا دیاب اهناوج

 یفنودنرادنهجوت دیاب هک نانچنآ تایدامب
 . تسا مهم ناشیا رب راک

 «هدیشک و دنلبیتماقاب «یچنا رهت نژیب»

 .تساهدمآ تباقر یارب صاخ یترارحاب و

 یامنیس كي یارب یصاخ شورخو شوج

 یئاهسدآهک مياهدید هشيمهو . دراد اس

 شودخ دنادوب قفوم هشیمه وا ریظن

 : دیوگیم

 و ینمشد « تباقر نادیم ردرگا -

 هچدوشیممولعم تقونآ دشابن یزوت هنیک

 نم لاحرهب . دش دنهاوخ هدنرب یناسک

 مراد هک یراکتشپ اب امنیسرد ار متبلاعف

 هبیتمدخ مناوتب هک م راودیما و مهدیم همادا

 ۰. مهد ماجنا یعقاو ناتسود امنیس

_-*+ 
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 هک ی را اهن هدنبآ زور هب فرظرد

 رد هک سسربمدوحب هک دوب نیا مدرک نم
 داوباردو ددروخ ۰ ندییاوخ لماخ لسا

 دیخروخ هکیتف ویهیهاگ هاگو ندیک زارد
 انشرختسا رد : دشیم اد میارس یمک كي
 یایگدنز شور نیا , دوب « ندش رو هعوخ
 ارثآیدایز یاهتدم مناوتپم نم هک تسا
 میارب تردنب یلیخ نیا هتبلا . منک لمحت
 نبا یتفو مه نیمه یاربو تسا هدوب رسیم

 ارسسنآ شزرا دیایم شیپ میارب تیعقوم
 رثکادسصح دازا هنوگچ هک منادیم ییوخب
 + مربل ار تنل

 هدشقفوم رمارک ناتیپاک هکنپا لثم
 هراداهکنیامهابو ار شاهراذا سیئر هک دوب

 هباکدنکب عناف ار ودره مهايو یناتسداد
 هک مکیم رکفو دنورب شیپ هپ یمارآ
 هچره هک تشادنناکما رگید نیا زا رتهب

 . تفر شیپ طایتحا اب رتشیب

 عجار هعانزوررد یربخ نیرتکچوک

 اب و نآ ریظن یزیچ ایو یریگتسد هب
 نیج ظفاحم دراگ زا رفن دنچ گرم لثم
 صوعخبویدار زا . دشبعن هدید « سولراک
 كسید) دشیم شخپ كيزوم هکیعفاوم رد
 یوخبو تراهناب ار ناث راکاه (یکوج
 یفرعم ماگنه یهاگهاگ و دندادیم ماجنا

 هک دندرکیم دای مه سولراک زا اهگنهآ
 دوشیمرتهب مه زوربزوروتسا بوخ شلاح
 .درادجایتحا یدایز شارآ هب وا هکنیاو

 و درک نفلت نمب یاف مه یراب دنچ
 تسا غولش یلیخ شرس زونه هک دروخ مسق
 مشیپ دناوتیمنو تسین یندش مامت شراکو
 یولجیزیچهچ تنعل ناطیش رب اما . دیایب
 مورب وا تاقالمب مئاوتت هک دوب هتفرگ ارم
 . دشکب دایرف دوب كيدزت وا

 هک ینادیمالماک وت ؛ تنعل ناطیشرپ

 یلایب یتسلا وتیموت ۰ منکیم یگدنز اجک نم
 ؟ هن هگم . ینیبب ونم

 هرخالابو مدوب هدش هچاپ و تسد نم
 نمردهطحل نیارد هک مداد حیضوت شيا رب
 یلاهنت ردوهدمآ دوجوب ینانثتسا عصوب
 ,یبهذمیاهتلعن مهنآ منکیم یگدنز تخس
 . دنادیم شدوخ هک وا

 كبنویزیولت رد رصع هبنشود زور

 هکنیا ربیکاح هک دش شخپ كچوک یهگآ
 ریغرایسبهبنشراهچ زور رد « تف ناف یوث
 یوش نیا دیراذگن . دوب دهاوخ هرافتنم

 - اوهداش . دورب ناتتسد زا یلاع رایسب
 لاح هک دندرکیم لایخ سولراک ناهاوخ
 .درک دها وخ تک رش وشردو هدش بوخ وا
 یسک كي مه مدوخ هک منک لوبق یتسیاب
 . مدش نایرج نیا تحارا

 نفلترمارک ناتیپاک هب دعب زور رصع
 ب . ملیسرپ وا زاو مدز

 ؟ ناتیپاک تسه یاهزات ربخ

 نابه . تشاد رثا وداج كي لثم

 لاصزاوا مدوب هدرک ینیب شیپ هکیروط
 ار شیاهتقووا دعب هب عقوم نآ زاو تفر
 . دنارذگیم هبرگاب

 هتبلا« یتیعقوم هچ . بوخ رایسب -
 ار نولاب « مسريب مشاب هتشاد هزاجا رگا
 ٩ دینکیع اوه

 . بش ادرف كيو تسیب تعاسرس
 تفنافیوش ندید یا رباکیرمآ ماعت هکینامز

 , هدش هریخ نویزیولت تام هحفص هب "

 نوسناجكناه : هعهشون

 (تمسق نیرخآ

 . مرکشنم یلیخ ناتیپاک مرکشتم
 و مدش جراخ هناخ زا یروف نم

 ورک همانزور ریبدرس یارب هک ار یتکاپ
 شسردآ هبمدوب هدرک هدامآ وگاکیش لکی
 مه هناگادج همان كب تکاپ رد . مداتسرف

 یارب هلاقم زا هکنیارب یکاح متشاذگ

 دوشنهدافتسا اه همانزور ریاس رد ندُش پاچ

 رد هک ار هلاقع پاچ قح متساوخیمن نوچ

 .دوربنیبزامدوب هتشاذگ یروتسادا رایتخا

 نیبیافرهظنزادعب تشه تعاس دودهب
 ارتفناف یوت یراد لیم ایآ هک درک نفلت

 رایب وش رابنیا هکنیا و منیپ ویدوتسارد

 اعقاو یدنام نیا نوچ دو دهاوخ یلاع
 . تسا هکر عم

 . متفگ_ نم

 اهدابرفنآ مامت ؟ رگید رابکی ؟ یچ
 مزیزع مرکشتع هن ؟منک لمحتار اه نویشو
 شیامنزادعب . مگب تهب یزیچ كي ماوخیم
 . مایم تندیدب

 نامدوخیتسیاب اع اما بوخ رایسب
 .میهدب ناشن یتراپ رد ار

 . مدز دابرف
 ؟اجک ؟ یتراپ مادک
 مشوگ ی وتهنا رتخد كل زا یادص كي

 سی.كيپ هناخرد هتبلا مزیزع بوخس
 ٩ اجک یدرک رکف

 . مدرک رارکت ار شفرح

 رایسب.ااجک یدرک رکف سپ هتبلا ب
 . تنیبیم شیامن زادعب بوخ

 .هضارقویتنعل نیشام نآ اب 4 اما -
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 هل هد ره هجوتو یتفگخ . دوب

 ۳ را وه یضاع یک ره . دشیع

 ۱ نآ رب هوالعو تشاد

 نوع تفو چیه اما درکیم ار

 -ا حیم 6 رابرهو موتب ثایدزت وا

 ون سالهدت دروخ تروص منکب ارراک
 1 یح ناهاب یاف هکنیاابونعایم مرظن

 و باد نسب تبسن هک یاهدننک

 نسب یروطو تقرگیم
 مته تاجن هقلح نم

 دینادب دیها وخیم امش

 هجونان. تسا هدمآ اه ینودروپ
 ینادیها ر مه « كيام یارب ینودروب یترام
 > ودره . ندرک فا رتعا زچ دنامن

 [ هاعرخآ ردو دنتسناد راکهاگ

 تناد رد هتهلا وخ ار ناثیاه مدق نیرخآ

 ن ع رما رک ناتیپاک .؟ سولراک نیج
 دهد ءاگ داد لئیوحت اروا هک دو هدشت

 من به هدمش اهدعب هک یئاهزیچ زاو

 سجءاحا هب قفوع زگره وا هک دعایمرب
 . دش دها وخن یراک

 یا تا سلب هک تتشح ننا دوجوان

 مع و توصذص راون یور مه اروا لماک

 رد دغاکیور هدش هتشو دیفس یور هایس

 سا رتکچوک تسنا وتسن ینأتسداد تشاد رایتخا

 . .دنکبیمادقا

 ترا وج هک دیسرس رظنب روط ننا

 تسناوتس_بهت . سولراک نیج . گکنشقو

 و دک صالخ یتحارانو هبرگ زا ار شدوخ

 هک دیدادصیخشت قورعم ناگشزب زا یاهدع

 ر هاگداد كيرد روح تسالص وا

 یشررادنا وتیمن رضاح لاح ردوا فارتعا و

 یراجهانینا ورعصو رد وا نوچ دشاب هتشاد

 لقعیور راهتسنا وتیع و .تسا هتفرگ رارق
 . دیامت فا رتعا میلس

 دابرگ روطنامه ار وا

 لیوحتاکس وءاتناس ناتسهوک رد عقاو هناح

 مه زوهوا مدبنش نم هک اجنآ ات و دتداد

 . دنکیع هیرگ دراد اجنآرد

 یزور دون « مروتسا دور

 كيريا رب سو درکر بص دوب هداد تصرف
 راک یارب . داتسرفالاب دنلبباصتروص

 هدرک نت رالود رازه هدش ماجنا یاه

 .مداتسرف رکشت اب ؛ر لوب یروف هکدوب

 دو هتناوت هتستاگ دویلاه همانزور

 شورف و سولراک نیج هلاقم رس قدصت زا
 رازهءاجنب زا شد اه همانزور ریاسب نآ

 مهزونهاهنآ اما دشاب هتشاد دعآرد رالود

 االودرا زهنیا هک ناهدرکن ادیپ !رنآ تقو
 دوشیچمنرکر کف . دنزادریپ ارم زیچان

 . رگید تسا دویلاه درک

 4 ویدكی هب

 سن هکار

 .نایاپ



 (یقب)
 9 و

 ینوریبیاهدیدهآ , ّک
 نیا ... دنتیث ریکا 5

 هک دنتسه یگنهرق س
 عمه ۹

 حرطهک یلاوئس : كزو اترپ
 نتخیرورفنیا رد اش ءاگرظ «

 اباش هک متکیم نابگ نم

 لاح رد کنهرفنیآ هی زاپ ۹

 هک نیامهملیلد : دیرگنیم ن

 درادهک تسا امشیهصق نامرهق

 یگنهرفیهدنیامنءاوخ لاح ,

 . دشابن
۳ 

 نم ؛ دیسبل « هن : 5

 ردمناقتعا هک اریز مرادن راب ترسح

 قرفیتشادرب نینچ اب یتتس کیه
 یتنسگنهرفراوید نتخیر ورفرد ؛

 فسات تاکن هک تسا ملسم « یم
 یراب

 دماشیپ نیا لباقم ردو دراد

 نتفرتسد زاو تسشن تواغت یب

 منا وتیمننمهتبلا .دشرگ اشامتار کن

 یارسب ار نیگنایمای دصرد 6
 هک یوگبو منیزگرب ندوبنای ندوب فن

دوشیع هثداح نیارد ۰
 فیاتخ ردقنالف 

 اجنپارد هتکن ۰ دوبناب دوب
 حیه هک تسا

 تسدو لماک تروصب ۰ دبا یارب یگنهر

 ره هک اریز « تسین ماود لباق هدروخ

 یدایز یفتمو تبثم تاکت ییاخ یل#
 تبنهب ار گنهرف نآ یاهشزرا هک تس

 و تفابرد شایقنمای تبثم تاکت شیرچ
 «ربکاناولهپ هتبلا ۰ تفرگ هزادنا

 هدنیامن

 زا یشان نیاو تسا یگنهرف تبثم تاکت

 یلو.تساربکا ناولهپ یقالخا تایصوصخ

 هک تقیقح نیارب دوخ زین ربکا ناولهپ

 بیم یراجتهاو یفنم تاکت یگنهرف ۹

 بیسهب یزور راچانب هک دشاب هتشاد دناوت

 دل رتیرا وید نوچ یثنم تاکن نیمه دوجو

 زورب لیلدو . تخیر دهاوخ ورف دروخ

 تاکندوجو نیمه هعقاو نیارد زین تسپ

 دوجورب تسا ربکا ناولهپ یهاگآ

 داضت هکتسااج نیمه زا عقاو

 ارچ.دوشیم روآ یورو دنکیم دغر

 هبتسباوو راچان اردوخ رپکا ,

 .تسانتفر تسدزا لاحرد هک ننیبی

 دوضخ دیدرت نودپ دوشیم ,
۳ 

 نیاهجیتن ؛تسا یرگید ۶

 هک دشابیگنهرف مفادس

۳ 
۰ 

 زادپاب عقاوردو میهد ماجنا هتهگ
 ميهدجنادیاب جا هبنج هک تسا نیا

فح ا رتاتثم یاه
 .مینک ظ

 هملاسهدنیآهرامشردارر تحب نیا و

 یا (هیقب) ملیفبیدب هری

 ما ارب . دییسچیم یخ و 0

 رم شی. خور اجتناب هک
 همح.تسالاجمكي نیا . دوشیم لک

 . تسا رخنآ دیبا .درمریپ دنهتفگ تح

د وا هک دنادیم اجک زا ی
 هسچ ر

 الاح دیاش ؟ تسا یلاح
 |۱۳ هک

 .دشاب هتفای یدوبهب وا دنيا
 :.حل زا اما - یمیرک دمحا

 هدنهد تاج و ینتفریذپ او درهریپ سرد

 دادیم

 تیاهتاگساپسیئر - یرداق جریا [ل ۰
 الاح .درادیماور قداص قح رد ار قافرا

 دوخبوحم نایذه مه درمریپ تداهشرکا
 یهمهاب . تسیسرداد یهداعا ثاي 9

 واام .دریمیم درمریپ هک دینیپیم اوخردیا

 . مياهتشاذگ ملیفردیئامنیس هظحل كي ناونع هب طقف ار

 یاه لصف رد - یمیرک دعحا ۰

 هاگساپ سیلر هک .تسه یاهنحم .« نیر"
 تیناقحودیاثگیم مدرم یارب ار ملیف یهرگ

 هک یلصف نینچ .دهدیم زورب ار اهمدآ

 نیرتهداتفااج رد یتسیابیم اموزل و اتدعاق
 لفاغ یمهم نینچزا « دوش هتخادرپ لکش

 دتسیایماههلپ یور هاگساپ سیئر هدنامیم
 تیم شور ارایاضق ندناوخ اشنا لثم و

 اصق رج هرک"یلا تیمها .هب هجوتای, .دنک

 نا یدیدخ هعطل .« .نینچ نیا یتخادرپ
 .دناسریم لصف

 تیاعر رطاخب هن - یرداق جریا []

 رستکاراک رطاخب هکلب ؛ یعیطم كم رسان
 هتشاد یاهنحص نینچ دیابیم هاگساپ سیئر

 ۱۲ نارگیید لثم مه ءاگساپ سیئر : میشاب

 ننیا ناریجمپ . تساهدنام هابتشا رد لات
 .دشاب لیاسم یانگ ءرگک دوخن دیابیم هابتشا

 تسیدرم اامش ثب , تسین هرایتپ كنز نآ

 هاسبتهدوهیپ ار دوخ رمع زا لاس هدزاود هک

 .دیوش نشور امش ات تسا هدرک

 دناوتیمن قداص - یمیرک دمحا 8

 زرهسب تیدوجوم لیلد هب دشاب مدرم «تپ»

 ... شاهتفر

 .دناوتیمن ارچ - یرداق جریا []

 ناج كي الاح , هدوب هچ ره هتشذگ رد

 .دهدیم رو مدره!هب هک تنینک ۰ تسادف

 ایمدا زا یرایسب .تسا هلاحتسا ثاب نیا

 كبزا و دناهدرک ضوع تسوپ هک دناهدوب

ناهدمآ رگید بطق هب بطق
 مه قداص . د

 هبقداص هتدیتفگ - یمیرتدهحا 9
 دنکیم وا هک هچنآاما . دهدیم یهاگآ مدرم

 لسصا رد ۰ تسا شیوخیهتفذگ رطاخب

 «مدرم یهاگآ رطاخهبان .دنک ی بهک یراکر ه

یاهلاس یفالت هب هکلب
 .تساهتفر تسد زا 

 هکادنتسج )هیلیخ یزد 1 ۳3

 راکنیانم دنزپدایرف هکنآیب دننکیم یراک
 دیشاب باوخ رد امش تستکمم . ماهدرک ار

 فیودراذگب شلاپ ناترسریز هییرغ یححا و
 تسکتعم .ماهدرک ار راکتیا نم ینالف دیوگ

 ردمدآ نیا لاح رهب درواین نابز رپ السا

 هکتآیپ مع قداس . ءدرک ییوخ امش قح
 بیممدرمپ اریهاگآو رون نیادروآ نابزب

 دضناوتیموا . تسیلاخوت اهنآ تب هک دهد
 .دشابنامرهف

 ككيمدآ تسئکمم - یمبرک .دمحا 3

 اادروایتنابز رب دنکیم هک ار یراک ملیف

 .دنک صخشمار مدآ نیا تهج. زاسلیف یههبج

ر تهج نیا «قداص لابق رد امش
 یصضخنع ا

 خرهب ار شراک قداص هن ینعی . دینکی  هن

 + ملیف هدنزاس ناونعهب امش هن و دشکیم

 لاجنیا اب . دیهدیم همانسانغ اروا تلصخ

 . تسنامرهق كي قداص هک دیدقتعم

 روطبمناوتیمن نم - یرداق جریا []

 ارملیف فرح ینمی . مزادرپب قداصهب تسبرد

 كپاب نم . مراذگب انبوا رتکاراک هیاپ رب
 و قداص اب هن ماهدش فرط همق

 لک رد هصق

 زکایسح . ثننانرهق تای وا هک دیوگیم

 منفقتعم هک مشاب هتخادرپن دروم نیاهب نم

 3 ماهتخادرپ

 رگید تداهثهب - یبیرک ددحا 8

 هتش ,كينکت و مرف رظن زا « ناتیاهلیف

 بجرق نیا تب رد اما . دیدرکیم راتفر هتفر

 هم رد هزات . دروخیمن مشچ هب یزادرب

 یلرحن ایب تمدخ رد ته هک مه یئاه

 هزابرس ندش «سکیف » لثم رد .تسین

 اراهنآهاگساپسیئر هاگساپ رد هک یماگنه

 .دن زیما دص

 نیارد نم اقافتا - یرداق جریا []

 ابقداص .مراد نتفگ يارب یفرح : هتحم

 . دراد تردق دوشیم وربور هک لوا دهاش

ایرسود ,زابرس دنزیم داد هک هاگساپ سیئر
 ز

 بیم غورد تداهش « دهاش هک دعب .دنیآیم

 وارب نوناق و دوشیم لیلذ قداص « دهد

 دعیرابرد یتقو رطاخ نیزا «دنکیم ینیگنس

 زابرسكي اهنتزابرسدنزیم داد هاگساپ ییئر

اصفعضایهن اغت نیا .دی [یم
 نبات .تسا قد

 را سادشیم هدز ادص یزابرس مه یدمب رگا

 دوخ قداص نوچ . دمآیمت نوردب یزابرس

 هگتنچ رد ار وا نوتاق و دوب هتخاب ار

 - تکان

 هرابرد نم فرح - یمیرک دمحا

 .دوب هنحص نیاندش سکیف

 ندش سکیف نيا - یرداق جریا []

 :میوگب مهاوخیم یم هک تسنآ رطاخب

 هاگساپ سیئر . دوشیم هچ میناديمن رگید

 هارهمیئرد و دیآیم زابرس.زابرس دنزیمداد

 تسارگ اثامت اسب رتکین نیا: دوشیمسکیف

 هکنیاو , دنیبهپ هنوگچ ار دعب قافتا هک

 .دوشیم راتفر قداصاب هنوگچ

 :سانشرس رگیزاب وداب :تبردیمیرکدمحا_

 اجنآزا , یعیطم كلم رصا و یقوئو زورهب

 ملیف نیرد و دیتسه رگیزاب دوخ امه هک

اد هدهع هب ار یربهر
فریم راظتنا ء دیاهتش

 ت

 یاهبلاق و درگش زا «هرهچ ود نیا هک

 «امادن ریگبهلصاف « یرگیزاب رد ناغاهتعذگ

شیمه بلاق ردار ود ره مهر ابنیا
 سیم یگ

یارب یقوثو زورهب لثم رد ..مینیب
 هبحص 

رخ یتلاح و تیساسح دیابیم هک ینام
 دنک 

 ءاگدید را .دنکیم راک پغیغ وربا نامه اب

 یاهبلاف زا ار ودنیا . .دیاهتسناوت ناتدوخ
 ٩ دینک ادج ناغاهتشذگ

 شضالست رتکادح - یرداق جریا []

 راک یلیخ یقوثوز ورهب اب

 هیطمكلمررصا اما و . یلیخ . مدرک

 لگشم دینادیم . تسنم بوخ یاقفر زا هک

 پل اقكي رد تساهلاس هک یرگیزاب اب دوشیم

مسنم .دخ تقرط .هدافا اچ یرکیزا
 یم ی

 مدیدیم مریکب وا زا ار ورپاتکرح مدرک

 متوبشابخجغبظاوم . دریگیم بضیغ راپنیا

 . دومنیم یفاسا تکرح شس

 هک ت ضیا ؟هوب بظاوم ناوتیم هزادنا هچ

 ماهتشاد ار

 سا ۰ هبسح

 یفوا

 هدافتسا متايبرجتزا یرگیزاپردنم : دیوگ

 یاربرصانهک یاهملیف رد یتح هزات .منکیم
 شیب هاگچیه هتشاد لوا شقن نم

 یلاجم الصا . تسا هدرکن راک زور تشه

 یاربییا .درک راک وا اب ناوتپ هک دن امیمن

 مراکتقو هچ نم دیوکب هنحص رس هدماین
 ! دوشیم مامت

 :یدنولادیشمجزا - یمیرک دمحا

 ربوصت . مياهدید یبوخ یاهراک نیزا رتشیپ

 تاکر ح ودربیمهرهباجب یرون زا شیاه

 یناشنتب رد اما تسا ریذیلد « شانیبرود

 آ ارچ « تسین وا یهتشذگ یاهراک زا

 ریئات تحت مهنع - یرداق جریا []

 ارتب یرادربملیف هک مدوب شایلبق یاهراک

 رسسرب مه اب ام هتافساتم اما . مدرپس وا هب

 یاهشارنم .میدوبنهقیلس مه ایاوز و اهرداک

 همه رگید هک مدید راک رخاوا رد ار ملیف

 ملیفنیا دب یرادربملیف .دوب هدش مامت زیچ

 هب ندوبانشآ و هقیلس كلا رتشا مدع رطاخب

 ؛ یدنولا .دوب رگیدمه نابز و تساوخ

 بیهشدوخ هک درک یرادربملیف هنوگنامح

 .دیدنسپیم و تساوخ

 یا؛قیلس رگا - یمیرک دمحا 8

 مکتسد .دشابهدرک تیاعر مه ار شدوخ

 شرگنید یاهراک ردقمه یراک اب دی ابیم

 ميالماهیزادرپ رون .دوبن نینچ هک دنک هئارا

 یاهراک ینیشنلد «نیبرود تاکر سح , دوبن

 . تشادنار وا هتشذگ

 هتساوخیم دیاش - یرداق جریا []

 رد مص و دنک ظفح ار شدوخ هقیلس مه

سب هک تسینامه رسان تب رد
 . هدو

 تعه زا

 هحیتن رد دراذگبتمرح ارم دنسپ ؛ شروصت

 , نم هت و هدوب شدوخ هن

 - ناژوراو زا - یمیرک دمحا 8

 نیا رد .میراد رطاخ رد نیا زا رتهب یئاه

 هدسنهد یراب تیفیک « یقیسوم «م ایف

 . تشادن ار ریواصت

 شن امژنارآ «ناژوراویرداقجریا 07

 نتم یقیسوم هک منقتحم اما تسیلاع

 نسم ۰ دزاسب دناوتیمن یناریا یاههیام رد

 ناژوراو راگنا هک ميوگیمتحارص هب اجنیا

 دوبهتخان یقیسوم نم ملیف یارب السا

 .دروخیمن ملیف ریواصت هب هک دوبی زیچ

 ار یقیسوم « ملیف نده هدامآ زا لبقنم

 یقیسوسهک متنادمدینش یتقو . مدوب "هدینشن

 -یمن ریواصت هب یفطل نیزتمک « ملیف نتم

 .دشخب

ی دعب و دزادنایم یناشیب رب:
 هسسبترمک

 دم رب نیچ

: ۱ 

 ۳۵هحفصرد هیقب «یعیطم كلم اب و .دنکیمز اب "ار شتروص

 امنیس هراتس - ۱۵۷ هرامش - ۳۷ هحفج ۲7



 (هیقب) دفج

 رابو تساهنس هنییره , پادج درم نآ
 مناخ تفوره . ناک رتخد و اهنز پوبحم
 شنروص .هنک فرعل درمنآ زا تساوخیم

 صاخ یتلاح شکشف نامشچ و دشیم خرس
 نیا«شیاهنب مت ماعت رخارد . درکیم ادپ
 وا «شاببظاوم» : تگیم _نسد ار هللج

 دهدبناشنپپ شوخو باذج هک ردقنابه
 « !تسا فینک و لذر مه تبن نابهب

 نرولافوس هدف ویول راک

 هم یابورتساهولچ رام

 یاه هل یاریدپ مه روه ابا مناخو افآ هب هلصافالب
 و ۰ تعادنا متنحوب

 اجچار ونک نام ناباسسیخ راتترب افآ و متن

 ۶ تسا لثم ۰ دیشنکیب شن دم ی رپ اتو بل اچ و یار تین یر

 دوب نیگس نارادنسود مه زونه اآ شیاهنسد ملاخ . دیچیپیم یشدوخ هب و

 مارک هدید هب وا یراجتیاه ملیف هب بافآو تیرگیمو هوب هفرگ تسردار
 ۰ ا.بیراجت مه زوه ابآ و دنرگن نه ۰ درکیم شهاگن اعتف یتحازات ان

  جرا. ربتمیلیف دنچ رد تکرش فرصب ۷ ۳" وا و مدادیم شلام ار شادی
 3 ؟ دننادیم ادج دوخ  *حالا ۰ داشیم رتمیخو یلاح هنر
 دادیم چ یبع 3۳3 تل رب عرب: ما نوع
 دوب>دنامبطم هب هر یرادقم روه , ممتفر

 13 زیاخ تمرح زا یرابهلوک ابوهتنگ زاب یا لثم و دن بوخ شیاح كناوچ

 هیت , شاهدنزاسهک یملیف اب ادا شاسعا . دئاب هدرع ش

 یگ زاتهب كانپ ردیعس هایبا دا

 ی 7

 نیرسخآ و « قیفر ظفاح اد ۶ وز ات روم
۳ ۳ 

 00 ريا تب دیه بلیفنیرخآ « شهلیف ینامهیمهبمناخو اقآ هک دن .را 7 ۰
 ۴ راکب یملیف رد هکنیا زا یلامداخابوا و میدرک نا رن میت
 یا  ی میم یر دن و دنورپ

 مسن + یلع یگ دننک هیهت و یردا ریها ن راش رالفتن ان هدنک تحا رتسا .دیاب ناد
 بس ا هنشگ زاب نطوهب ۰ هتسج تک رخ رس زج

 میرادیع یما رگار شمدقم مامتان ۳

 (هیقب) بو رب (هیقب) امنیسبذاج پپ 4 ۰ ۳ ۱ هیقب) امنیسهبذ
 4 سس

 ییدب ویک راچیب و هوا و دوب مغ هکنبا رسسخآ قرح و دننکت یوریب یقم

 سم نیئاپ اه هناخ فعس زا یتح یفلت نیرتیو كي ناو ار رتات و امنیب
 .احایب وهدرم هعهاهمدآ هرهچ رسخآ ی لمج نیاب هک منکیم کف , یص

 دن یدیما ر وب مولعم مفرح  بچ جیههب هک د «!) تسیل رول ۰ مشاب هدز ار
 2# و ح ۲ یدرگلویاهگسب ردیگنه رفهنا وتشب :ات رل > هاهابحس اب به ایویع

 اکگرب یاهو هتحیمآ مهرد رگید یاهویو.بآیوجنجا یوب "2 9ک 1 لب ایم راکب امنیس ۱

 اترب
 رگیزاب

 هقباساب
 رثات

  هکامنیس و
 اهدشکو

 اری
 دوجوهب

 هدروآ
 دوب

 لنیز هدندیسر هملف رد یولج يتقو ؛درادتسد یرنه یاهراک رد شیپ لاس زا
 : تگ : هکدرادهدیقع نینچ همالخ روقب

 وتایب - یرادروخرب «امنیسردتیئاعف همزال _

 تفگ ونیم اه و تسا ید یگنهرف هناوتپ هی رب

 هغولش ردفساارچ .. ساجک اجنیا قسفوست هب ناوتیمن « امنیسهب قرص
 تفگ یضعترم توقف و زومر دیاب هکلب,تفاب تسد ها وخلد

 ۳ سب ینزیم فرحردقچ ... « هار اب متفگ هکیرولنامه و تخومآ زبثا راک
 .ونایب نیئاپ رادنپ "تشک اس هاد رد مدقیگنهرف هناوتشب

 ۲ دوب ۰ دادو شیاه هنیس لنیز راغ» هن ء امن : نربا

 رح وارس تشپر د ونیهم ویضترم و

 ارد اههنحافهک یناهدناخ رد. ..دندرک 1ءابا ِلع
 .. یاه ناوج ةولش دندرکي م یگدنز

 هاش زبسداشل تشب هزاتک لاسویس مک هدانس نربا زا هاتوگی اهدیقع مهلبا و

 را وزیاهد رم بیو ..دوب ؛ امنیس بوجم هثیمه
 مکک و دیدیم اراهنآ هیه ونبم ..دندوب ,:امنیسهک دنکیم رکق اهیضن سه

 لا تفگیم شدوخاب ...تشادیمشرب .سرق امنیسهب هک یسکر هو تسابابیلع» راغ لثم

 هچ ودنرادراکچ هلحمنیا رد مدآ هیه کارساکیلاح رد! هوم کر

 دنها وجم _ ؛ یرگید هرحره دام زیلامنیسرد قیفوت
 ۲ ششجونیم عقوم نیمه رد ۱۳۳ تم ار جت

 و لزا شویربیز كي دعتف هکداتفا ۳
 ۳گ6هنزنا..دونادیب "هلدب مامت هو 3 (هیقب) دا ردیعس تراک ,هتیرنه باذج كدرم نامه

 ۳ ۰۰۰2 دید شل ۱ 4 ۰ ۰ ۰

 : الدم حق ا و س مک كناوجشابن ۳550 هملاسخ ۰ هک دوب هدانسرف اقآ یارب یئوعد

 ۱۵ كیکر تامل ندید < ۱ .میراد یرنه اقآ .میتخاد تکرغ نآرد مهمو ناثرپ
 ندینش زا ونبم وندوس نوخرب رگنابامندوخ نيا و نادرمپوم بلا یو دون نتفر 4 لبام
 ۳/۷ درکیمن رواب . دیزرل دوخد ار اهیضعب هچرگا هک تسوا ندون حرطع ,نامرف تشباقآ . ميداتلاها رد هرخالاب ارچ
 2هنآناس رد , یگنه ربنآ ابره نآ اب چ یلو + من اوج هتشا عمه نانو و شراک لاغ

 سگ ءادا ار دهنم ت فس یون نستخلنوچ مه زونه اب یورار شرسكناوج ؛ هار نییرت . میدو

 -د ندرت و ۶ هروخنانا هج دوم « ندمآ ناثخرد متروص,تفرگتسب ار يه
 دندنا 9 بایداو تاج ااوخ و متلاوت مردم ی

 راد همارب مد وجمزات ناگدسرول ه مه زوهابآ . یادص
 لتسا تسرب تنس ناگدویزابرید زا و دنابمنوریپ شولگ زا ییرغ و بیجع

 0 در سس - و دعوت
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۱ 
 دنا لا( یاهنیس امنیس نسیدمک 3

 تساهدر ۳آ»پٍِِِِ ملیفنب رتا

۳ 
۱ ۱ 

 مارا اهمنیشع قاتحا یصعت مجری

 م,بر دها وحن مه رد لاتیت وتات ر یگ دن

 داتیگد نز

 یاهجرخ . د رک دیها وخ لماک یراد رب» رهب

 دهاوحنوگ رگدار ابش یلام عاصوا هدوهن

 دیسک + تخاس

 هیدماین ناتغا رس دوب یقدم هک سنان اون ویدیهاوخ هینزرسو لاح
 وداددها وح هراپود یور نانراک ویگن

 زاب اردو یگتیه یتیشوخ جیردهب

 ما وخلد لداع یننع هسز رد . تفاب .دیها وح

 تاقوا و دوشیه رارقرت ناتیگد نز رد

 دوس هقالتدروب صخش رانک رد یریذیلد
 .دینا رذگ ی م شماراو لص

 یطنش هنیمز ۰ یلوتسا رارفرپ مهاعتو

 هامناب آ نی دل وتم مت بد .دیحاوخ گرم یاهینآرک

 رس

 زا دنا + و ادنایب .دینا هتسات بم اس و حج حج حس

 هبدها وضن یربخ قشع بات رفااپ یگداوناخ هم كي رس رب
 ۰ ۰ نامسآ .دینادراک اهنآ ابدوزو دشاب تشذگ ءارک یاهراکماچنا یارم ادتسا رنهب .دینکیم وگموگن دوخ هداوناخ
 یربا امش یئوتانز یگدنز
 قاشع.درک دیها وخن تبار ساسحا هجوچیه

 ار مه

 ساب ,۵ وندها و

 نانفا رطاهب هک دونیع تعاب یلام لئاسع

 ادیپیریگ رد دوح هداوناخ دارفا انایحاو

 زااراهنآ تهجیب و دیشاب تشذگ اب , دیک

 رد .دنناحن رب دوج

 دوب هاو لاحشوخ و یص

 تشاددیها وخن .ندرک تیحمهب یلیامت یراد:وح ء راوشد نانرظ هدبوئیم سیدبوددرم ,فدهیب نیگمغ تیلوتموراکر هلوبقزا رضاح ۱ تاساصا و یتع هیهر
 ی ت 2 ۳ 36

 ارحوروش نانیکداولاخ یکدن ۲ مان هب دوخ هقالع دروم
 رپ طیحمنیا رد . تسارارقرب ی رق رو ذیل 9 مس

 _-»_ِ»»ِرحرْْْ))))»)طحطح)حطْ))طْ-ْأ-ح حس

 سعقاو و رگنهدنیآ 91

 1  4 رعع سس بس اس سآ : ۳ دشاب سعفاو و و و و راک کج ۱ در 1 / ۱

 رظن ریزار نتع یعسوع 5

 نلیاچ لتم یتلوم
 تسا ملیف فلتحم

 "  ال تاهج یراپ

 و زنگ #۳
 و پتسآ «تاث میتونم ؛ تس

 یو وز اس شب هب دیاسع ؛اسس فرخ رد

 هال زا هک یزاسلیف ین .دریگب یلس

 یتحو.دشابهتشاد

 ياه هبنجیمدنن رفآ

 هامروب رهش نیدلوتم و

 دنا ردها وخنابایهب تبقفومادار یراک ره
 دوب دها وحامش رايمتتبمر رد سا تساهملیف ن َ

 یلو درک یهاوخترسم و یتخشوح ساسح زا یملیف زن اجا «ت دیحا

 سن رز سه هتسه عاضواهک دینکن روع

 شور و دشوکن دبان

 7 تداعس

 یمماهلا اش دوحهب اهلحما ر نی ره

 .دیها وخن ر الا یعدق جیه هجیست

 یا نیمنن

 دناباها وخیقاد

 نیا هک دیریگن
 دو دون

 >ن هج جیب .تشاد سین

 دبریگن رارقنارگید
 رس ابت

 2۳ کاف نایگهیام ین . دریک شیب 9  ۳  ِ ِ :
 مکس نا نر شک ۳ 0 1 ۳

 دتف اپبیل اجنجهدا ون اخ طیسم رد هک تیم

 ابشس هراتس - ۱۵۷ هرابش
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 ناتساد لماک هصالخ
 زا سپ ۰ شیپمینو لاسکی دودح رد

 زورکیس هلجمنیمه رد كرتخد یقرواپمامتا
 و ناژرل یادصو هماردادصب هلجمنفلت

 زا وا. دیچیپ نفلت يشوگ یوت ینز دولآمغ

 و اهمغزاو دز فرحمیارب یلیخ نفلت تشپ
 ار شدوخ .. تفگ شیک دنز یاهیداش زا

 هک تفگو درک یفرعمونیم راعتس مان اب
 یوگتفگ نیابقاعتم .. تساناتسرامیب راتسرپ

 «ریما»شرهوشءارمهوا«دعبزور ود « ینفلت
 قفاوت ودره هک تفگ و دمآ هلجم رتفدهب

 رایتخارداردوخ تارطاخ رتفدات مياهدرک

 نیاتشنگرس مدرک ر کف ادتبا. ميراذگپ اش
 مدا بلغا تشذگرس لثم مه رهوشو نز
 اما . تسا یرارکتو تخاونکی رگید یاه

 نآرد یتیباذج و یتفگش « نآ هعل اطمزا یپ

 ثایرحت نآ میظنت هبارم رایتخایب هک متفای

 هکر وطن امه میوکب رگا ماهدرکن ولغ ودرک
 زا شیب نونکا یقرواپنیا مدزیم سدح
 تدنناوخرپزایکی و درادهدنناوخ نارازه

 تاعوبطم ریخا لاسدنچ یاهناتساد نیرت
 وتلا زیگناتفگشمه.هک یناتیاد .دشابیم

 ميناوخبمهاب .. روآتربع مه

 شیک دنزهک یاهلاسهدجیه ناوجریما -
 ابفداصتزا سپ «درنگیم یتخبدب و رقف رد

 ادیپیاهزات تشونرس داشرف سدنهم لیبموتا
 یدنزرمف هبار وا .داشرف سننهم ودنکیم

 اب ناتسرامیب ردوا .دیامنیم لوبق دوخ

 نسیا هلابند و دوشیمانشآ ونیمساهب یرتخد
 یمرجنم ینافوتو قیمع قشع كيب یئانشآ
 «ایز-» هکنیازا نپرگید یونسزآ . کوش

 ناتسرسیدثايملعم دیمح ایداشرفسدنهم رتخد

 ثگر زبنا رهن یوسهب نانک هلان سوبوتا

 یونیمدوجو هاکناج یمغ .. تفریم شیپ
 هک یصغ « درشفیم مهردار نابرهم وپوخ
 نامز یئایور و گنشق تارطاخ هدیئاز

 بیم بوخمه شدوخ ونیم .دوب هتشذگ
 موصعم و كاب رتخد نآ رگید هک تستناد

 یضترم و لنیز ریسا ار شدوخوا. تسین
 ردهک دایص ود لثم یضترم ولنیز .دیدیم

 سوبوتایلدنص یوت دنشاب هتشن دیح نیمک
 هبناشواکجنک ياهمشچاب ودندوب هتفرورف
 یطزا سپ سوبوتا . د ذدرکیمهاگن ونیم

 .درک فقوت هناخموهق كىب یولج یتف اسم
 :تفگ ودرک نارفاسم هب ور هدننار درگاش

 یارب.میرادن تقو رتشیب هقبقدم د

 ! نیشب هدایپ نینوتیم تجاح عفر
 :تفگ و درک یضترم هب یهاگن لنیز

 بظاوم. .. مشب هدایپ ماوخیم نم
 . شاب هرتخدنیا

 :تفگ و درک یتسدشیپ ونیم اما
 ! مشب هدایپ ماوخیم ملم

 ؛ تفگ و دز یدنخزوپ یضترم
 . شابدوز نسب

 تفرلثیز .. دندش هدایپ یرفنهب ره
 هکدنتشنمه ونیم و یضترم و . حارتسم

 كب اب هلصافالب یچهوهق . دنروخب یا
 هدنکا رپاوهردنآ راخب هک یاچزا رب ینیس
 یاج د دعود ودش رهاظاهنآ یولج هدوب

#_ 9 ۲ 

۳ 
 ی وا ردام:دنک یمجاود زاهنا رتخد

 اهدنآوخان دنزرفهب لد

 سدنهمشداوح نیا رادوریگ رد .دوشیم وا
 توسیمو اد ۳1

 یشاعودرابیمریمآ س

 ونیم هبتبن ریها قشعزاداشرف

 وسنیم هناخب « خرلک شرمه كيرحتهب و
 .دنک ككرت اروا هک دهاوخیمواز او دوریم

 بم هسب دوخ یثاد نز و یشئادمارمه ونیم

 زربیرف مساب یناوچاب اجنآ ردو دوریم تشر

 ِ دنک یم جاودزا -یمهجوتمیتدم زا یپ اما

 مساب ینز اب زربیرف هک دوش هطبار هرهز
 اجنا رد و دوریمهرهز هناخب ونیم . دراد

 زواجت واب دهاوخیم هکماللغ مساپ یدرماب

 اروایچگ همسجم كياب و دوشیموربور دنک

 نهم ساب ینزاب ونیم نادنز رد .دشکیم

 زا سپ و دوشیمانشآ دراد هناخهنحاف هک

 نیهمهناخب ددرگیمدازآ و دوشیمهربت هکنیا

 نآردلاصیتسا ویئاهنت طرف زا و دیآیم

 درمودبشکی هکنیاات . دوشیم یندنام هناخ

 لسنیز و دنیآیم یضترمولنیز یاهمانب

 ابونیم ..دنک زواجت ونیهب دریگیم میمصت

 . دوشیم زیوالگ لنیز
 تیمشوهیب ار ونیم هکنیازا سپ و

 ونیم دعبزور . دنکیم زواجت واب دزاس

 ابونیم ..دنک زواجت ونیم هب دریگ یم میمصت
 نیئورههب ار ونيمودوشيم لسوتمیاهزاتهلیحب

 بیم لنیزهک هتفهکی زا سپ .دنکیم داتعم

 نیهمزا ار ونیم.دوش نارهت یهاردهاوخ
 یربرفاسژاراگ هبدوخءهارمه و درخیم مناخ

 ِ  3 ب۹ ۰ و 4

 تلف رح نارهت فرط هب تشرزآ و دربیم

 ...لتنک یم

 یچهوهقتسد یضترم اما .داهن اهنآ یولج

 : تفگ و تفرگ مارآ ار

 . راذبمه رگید یکی

 زیمیورمه رگیدیاچ ددعکب یچهوهق
 ودوبهتسشن هک روطنامه وتیم . تفر و داهن
 و دوبتولخ هک هداج زا دنا مشچهب تشاد

 :دیسرپ یضطترم زا درکیمهاگن زا رو زمررپ
 ؟ نیرییم نیراداجک ونمم
 نادندریز رد هکار یدنقهبح یضترم

 :تفگ و درکهل « دوهتشاذگ

 لنیزدوخزاهرتهب . منودیمن نم ب

 ! ینکب ورلا وئسنیا
 یلدنصو دمآمه لنیز عقوم نیمه رد

 یروط .تسشن ونیم لباقمو دیشک بقعار
 رد امبقتنم شهاگن هک تشن ونیم لباقم

 هاوخرطاخ شیبومک لنیز

 تساوخیمهکد وبورنیازا مه و .دوبهدش ونیم
 و دنک نیئورهب دا ةعماروا هدش یوحن رهب

 .دنک بحاصت ار وا هثیمهیا رب

 تشهب زا رگید تنادیمهک نیااب ونیم
 یاسسند زا و ؛ هتفرگ هلصاف شیاهوزرآ

 اذهعم « تسا هدنامرود اهگنسرف اهببوخ
 دباتب یدیمارون هکلب هک دوبراودیما زونه

 .دباب تاجن بالجنم ننازا و

 هدشنار درگاش یادصدعب هلنحل دنچ

 : تفگیم هک شدنلب

 اج یسک .شاروس رتدوز ارفاس

 . دتشبن وآ هاگن

 ناتسادنیرت زیگنا روش

 ریخا ههد

 ! هنومن

 زا ودیشک رس اریاچ ناکتسا هت لنیز
 :تفگ ودزشتآ یراگیس « تساخرب شیاج

 . یئاوه بجع ب

 -یبودوبدولآف پک ینامشچ اب ونیم

 مسن .داتفاهاریضترم و لتیز لابتدء باوخ
 رن هداج یوت یک دصاق لثم «یهاگحبص

 تروصیور زا یتقو نآ یکنخ و دوبزاورپ
 ردهک تسنام همنیا لثم « درکیم روبع ونیم
 خیهکت كييور ار تتسد ناتسبات رهظ كب

 . یشاب هتشاذگ

 ودرک روج و عمجارش رداچونیم

 هکر اگنا .تخود هداجب ار شفافش نامشچ

 رظتنم هکنیيا لثم .دیشکی مار یسکر اظتنا

 تاجنار وا ودیایب هداجهت زارفنکی دوب

 تسنامیمهدش خسم یاهمدآ لثم ونیم .دهدب
 ناشنشدوخزا تسناوتیمن یلمعلاسکع چیه
 هناخب هنوگچ هکدمآیم شدایب یتقو.دهدب
 وداتفا لنیزمادب هنوگچو داهن اپ مناخ نیهم
 «دشهدبشکی را وخب ودروخ كتکو ا تسد زا

 توکسدادیم حیجرت و داتفایم هزرلب شندب

 ودش هدزیقر هنوگچ شریدقت دنیبهبات دنک
 !؟درک دهاوخادیب یتشورس هچ هدنیآ رد

 یادص.د دشسوبوتا راوس همه یتقو

 نیا دعب و دش دنلبهداج یوت سوبوتا هلان
 اههوک و اههرد نایمرد و هداج لوط رد ادص
 : دگ مو

 هداج رد یسوبوتآ یتقو « دعب .یتعاس

 زا یربذ ٍلدو مرگ باتفآ « درکیم تک رح

 هندبودبخ ؟یمنیئاب ار شدوخ هرس

 تاعبطم
۳ 

 تشپ زاهک ار یناهممآ تروص و سوبوتا
 .دیسیلیم دندرکیم ه اگنار نوریب « هشیش

 دروآ ونیمنامشچب باوخ « پاتفآ یمرگ

 .دادتسد زاار شقمر و دش نیگنن شیاهکلپ

 کتیا دیمابار بش مامت ,.دوبهتسخ یلیخ

 ناخ نآ زا و ددرگیمرب نارهتهب هرابود
 .دوب هدیباوخن دبابیم تاجن یتتعل

 .دوبهتسشن ونیمیولهپ هک لنیز

 وربا وخب و دش هتسب شیاهکلپ ونیم هک د ش
 شخردربولالتردونیم یابیز تروص . تقر

 تروص ربناتخرد یالبالزا هک دیشروخرون

 هچ بد

 ,دوب هدرکادیپ یصاخ هبذج « دیباتیموا

 بادجوابیزنینچنیاینز لاحبات لنیز

 هنینک ینیب و تروص. دوب هدیدن شرمعب
 داگزم و ,شیانمت و زانرپ نامشچونیم
 بماهلا تسناوتیم مادکر ه « شهایس و دنلب

 شات رکست ثاب ای شاقن كاب نیرفآ

 و تروصابلنبزهاگر ه.. دشاب هقیلسشوخ
 رکف رد رتشد دشیم هریخ ونیمدنلب تماق

 ویمهک تسنا دیمنوچ و داتفایموا فرصت

 سیمیعس ورنیا زا. دهدیمننتوا تساوخب

 دوخدنبیاب ار وا دیفس درگ هلیسو هک درک

 ؛وتیاهرا وهگ لثم سوبوتا تک رح .دیامن

 یبربش هظحل و دشابهداتفا نآ ردونیم هک

 .شخبنذلوهاتوک پاوخ كي یارب دوب
 رداج ودرکز ارد ؛ر شتسد مارآ لنز

 نبرفاسم .دیشکر انک شیاپ یور زاار ونیم
 رداب دندوبندرک ت بحص لوفشماب مادکر ه
 ایتآ هب سکجیه ..دندوبهتفر و رف با وخ

 کدو یعصن رم ننا طقف . تشادن یهجوت



 لننزهک دید و تشگ ربولج یلدنص زا رابکب

 درادوهدیشک رانک ونیمیاپ یورزا ار رداچ

 ونیم یابیز و ولاتشوگ ودیفس یاهنارا

 و کت س نما ی تا

 4# .هتشسد یو

 اد هاو

 سوم اتش تک

 .دنکيمهاگن

 تسخادنا یضترمهب یدنتهاگن لنیز
 ار شهاگن هلصافالپ یضترف و
 . دش هریخنو رب

 هریخونیمیاپ قاسهب یصاخعلوابلنیز
 تیمارونیم تخل ندبهک رابره .دوب هدغ

 وفاضش تسوپ .تشاد یگز ات شيارب دید

 كلغلغار لنیز یروجدبونیم زیگناسوق
 لشم .ونیم ندبیگز اتو توارط . دادی

 ریو رد هک تسنامیم یدرس بآ همشچ

 شتسدمارآ لنیز.دشابهدش بلهنشت كي پیضا
 اراکشآ ش یاههچنپ هک یلاحرد و درک زارد ار

 ونیم .درک سلمارآ ار ونیمیاپ ؛دیزر#
 ناسا رهدرکیم ریسیرادیب و پا وخملاع رذ
 ار شتسد هلصافالب لنیز .دیرپ باوخ

 یورزا رداچ دید یتقوونیم و دیشک بک
 .تساهدشادیپ شیاهنار و هتفر رانک شیا
 :تفگ لنیزهب تشگ رب ودخ نیگع

 یضنزب تسد نمب هگیدرابکی رگا
 .مربیم ورتوربآ و مشکيم قج

 یناوتیم هک یخلتهدنخ . دیدنخ لنیژ

 اریگز اچیب ویتخبدیو یگدنز درد 9 7
 یرگید یاه فرح لئیز هدنخ رد
 ديشیدنایم نیاهب شاهمه لبیز.دون 0

 زا یکی رد و دروایب نارهت4 ار ونیم#
 رشاوب مه و درامگب راکب اه ۶ 3

 .دسرد شت رشعو شیعه مهودنک بخ

 باب ودیدزد

 شاهمهوا .دوب لفاغاهرکقنیا زا وتیم اما

 دسرب نا رهتهب رتدوز هک دیشیدنایم نياهب

 فیودزیرگب لنیز گنچزا هدشیوحت رهب و
 .ددرگز اب ریما دزن

 چسب كثابزا بیجع یتعرساب سوبونا

 نا رهتات. تفرگ رارق

 .دوبن هلصاف یتعاسکی زا

 رس رد و تشذگ یب ییشنآ
 ت

 ی ویم ت

 لشز تحارات و نشخ هرهچب رک درک یم

 یاربو درکیم هاگن نوریب هبوا .دنک هاگن

 سد وجح بهب هک درکیمانب اهایورزا یخاک

 .دیشابیممهزا یشز رل

 تعاس ,دیسرنا رهتهب سوبوتا یتقو
 سوبوسا زا ون .دون حبص هدزاب دودح

 نیئاپمه یضترمو لنیز شرستشپودشهدایپ
 .دندمآ

 عارچنا بایخ یوت یرب رفاسم زاراگ

 سوبونآ ود.رفاسمزادوبرپو دوب هدشعفا و قرب

 سوبوسا ود ودندوپهدبسر هارزا میه اب
 تهج نیمهب .دننک تکرح دوب رارق رگید

 هطوحم رد یبیجت یوهایه و یغولش

 ءاهلیبموتا .شرغ یادص.دوب اپرب ژاراگ
 .ایهشورفتشد « مدربیاهدابرف ءاهندزقوب

 .تفرگیم ماسرس مدآ هک دوب الابردقتنآ

 :دیسرپ ونیم

 .من ریدناب اجک الاخ بت

 : تفگ لثبز

 طقف «شاب4 ةشادن یراک نیاهب و ب

 .نابابخ رس دندمآ یرغن هس ره دعب

 ار یسکاتكی یولج و درک زا ردتسد لنیز

۳ 
 :دیسرپودروآ نوریبار شرس هدننار
 اچ .ب

 لخادب هشیش زاار شرسمارآ لنیز
 :تفگ و درب

 .دیشمج نوبایخ

 بابیهاگنو درک مخار شرس هدننار

 :تفگ یرواباناب و تخادنا ونیم تروص

 تالاب ایی
 ات ودیسک ان.دندشراوس رغن هس رهب

 هارراهچرد اهئآ هک تشاد مهرگید رقاسم

 هنبثآ یوت زا هدننار.دندش هدایپ كثرمگ

 دوب هتشن بقع هک و نیم تروصهب یهاگن
 : تفگ

 شانوازا رتخدنیا هک هنکمم ینعب .ب

 شلدرد وتخادنا

 ات

 رتخدهکد وب یندرکنرواب هدننار یارب

 یاهنابایخ یاهنز شامف زا ینابیز نیاهب
 تشادنا رشتا رجاما . دشاب فا رطا و دیشمج

 ونیمرانک ربب لثم لئیز . دنزب یفرح هک
 . دوبهتشن

 .دیسردیشمج نابایخ رس یسک ات یتفو

 هدایپهسره و تخادرپار یک ات لوپ یضترم
 لاحبات ونیم.دوب عولشدیشم جنابابخ .دندش

 مدآابالوصا ودوب هدیدن ار اهاچ روجنآ

 نیمه .دوبهبرغنابایخنآ و هلحم نآیاه

 :درک لاوئس لنیز زا تهج
 . تساجک اجنیا

 و تخادنا ونیمد رهچب یهاگن لنز

 : تفگ و دش غوردهب لسوتم

 - 4۱ هحفص ۲]

 تك اجحنبن نم . تعربیمن یدب یاج ك 1 ۲ 5 ِ

 تم رسما وخیم . هینوب رهم نز هک مرادانشآ

 . توا شیپ
 :تفگ وئیم

 .مایمننم  هن -
 تگ و دش نیئمشخ لنیز

 .نک شوگ مگیم
 هک تسنادیم

 نم یچ ره و

 . تشادن یاهراچهارونیم

 و تسیئرادربتسد لئیز

 دزیرگبوا هک دراذگ

 . داتفاها ریاهنآ لابند

 ویا هب

 ودرک توکس راچانب

 تفررددیشمجنابایخ یوتهک یئاهمدآ

 تیسمهاگن ونیمهب یروجدب «دندوب دمآ و

 ینز هک دوبیندرکنروابناشیارب ر . دندرک

 ,.دنزب مدق نابایخ نآ رد ونیم یئابیزهب

 ینوگشیندوبنیضت رمولنبز سرتزا رگ ادباش

 . دنتفرگیم ونیمزامه
 مدرس طقف یضترم و لنیز رطاخباما

 .دندرکیم هاگنار وا

 ناگدنشورفو اه شورفوبل و اه.یکر گج
 وا هد لئثیژ ندید اب دیشمجنابایخ درگ ه رود

 نساردلئیز هک تفایردونیم .دندرک _مالاس

 تیم اروا همه و دوریمشرخ یلیخ هلحم

 .دنسانش

 هعلق فرطب تشادونبم هک روطنیمه

 ششچ نابایخ هشوگ رد « تفریم

 نابابخ هشوگ هک داتفا داتعم و یکابرت رفن

 لای هی

 .دندزیم ترچ و دندوب هداد میل

 3 اثک شاهمه نابایخ نآ رد

 اجتیمت . زاتس حس ۷۲ هرامش



 "شم ها نفت نرم ات

 بس هتساو, یبتک هره وتسا « بتکم »

 مم
 2 طم

 رههک میدوبهداد هدعو : حیضوت
 .مییشنبیسررب و لیلحتهب ءار یشزرااب ملیف
 تشذگ هک یاهعمج حیص ۰ ۰« ووا ربویر »

 شنامهب زا ولب امنیس یسانس تاب همان رب رد

 .دمآ رد

 نیایهرایدنچ و نیدنچ یاثامت 8
 :مرسگ روضح ات تسینیشنلد تصرف «ملیف
 نیرتکبدزن زاار«امنیس » یهدنزرس و باذج
 .مینک سحالصاف

 درمریپ نیا. « زکاه » دوجو ؛ الاح
 اب هک تسیلاهبنارگ یانیجنگ ءامنیسرید
 تیثیحورابتعازایگر زبمهس شراثآ یهناونشپ
 رستمک .دنکیم نیمات اراکبرمآ یامنیس

 رد وا وچمه هک تفای ناوتیمار یرگ امنیس
 یاه لاور و نوگانوگ یناساد یاههوبش
 تردق ... و نرتسو ؛ یدمک « یسیلب داضتم

 یناعنیسنابزنانچمه و دشابهدرک ینومزآ
 .دراد ظوتحم ار شدوخ هب صتخع

 هک مربییب یماگنه ءالاو یهعیصخ نیا

 برد « مان بحاصنارگامنیس رتشیب مييايرد
 دناهدرک تیبثتاردوخ ءصخشم كبس و لاور
 یهطبحردشایئاناوتهک كلاکچیه : لثم رد»

 . « دنکی م زوربیاهرهلد - یئانج

 یترطفنا ونعهبزک اه یهرابرد هک هچنآ
 یتفگشهیام ودرفب رصحنم شیبومک و زیامتم
 هلداعم» شبامنس هک تسنبا « تسما رتحا و

 مغریلع هک ی لاحرد .تسین « یلوهجمدنچ
 یسموهفم : تسینمههداس : شرهاظ تفاب

 یلماک یگدنزا رب .« عنتمم لهس » لداعم

 .دهدیمناشن زک اهیامنیس اب

 وحضا و ؛ هداس شیاهملیف یلک تفاب
 . تسا یاهقبط و پیت ره یارب كردلباق
 ننفت رگائامتات هنفرگ هاگآ ناتسودامنیس زا

 ءا زجا هبهک ی ماگنه:اماموهینمتیلک نبا .بلط

 یسگهربخاب هک ینیبیم ۰ دوشیم میقت
 هقلح نانچو دناهدش قلخ یریظنمک تقد و

 نکمما ناشاكکفت هک دناهتسمه هقلح رد

 . تسا

 یهرابرد. زرابیاهنومن « وواربویر »

 یدنناوختسا كب ملیف .تسیلاوحا نینچ
 یئاه تیصخشاب ؛دراد یتنس یهدلش هتخانش

 .دناهدشهدنا رورپ تنس نیمه یهزوح رد هک

 نسنجزا یوریباکد یآ شیب مهوتنیا دباش
 :فرفت رهب :یاهدش هتخانش لوصاو هدعاق

 نتیاهنوگ و تسیاهشیلک یاهظباض تباعر
 یهتخاس شییزا یاهدادزا رقهب نداد رد

 یاهسم ذچرسزا مه زکاه هکنیا و ؛امنیس

 .نرتسونا زاسملیف رگیدهک دنکی م یشونبآ
 : یلامتحا ناتهب نینچ راکنا رد

 نرو :دنکیم ثیافک ارذگ یاهراثا

 تیمها هب

 یمن رک دمحا

 « 99۱ رب ویر »
 زک اه درا وه : یهتخاس

 ... زاکهاش كد نانچمه
 انتسی جوم نرتسو هک ی تعی .دننک ی م راتفر
 شاهرابردناوتپار یرهاظ یروآون هنوگ ره
 نازاس«یتگاپسانرتسو»هک وگ .دومن لامعا

 اما دنتشادار یروآون نینچ. یئایلاتبا

 یاس نرتسوهبش - هک ميشابهتشاد رطاخب

 ؛لیصا نرتسو هب یئومرس «نابانجیلاع نیا
 یدنبهغبط :هدرنیارد الوصا و دنکیمنادتقا

 .دوشیمن
 تدودحمنیمه رد ءاما « زکاه »

 رسطخن زا تبدودحمس نرتسوبلاق یرهاظ
 تینانساد یهبام واه تبصخش صخشم عون

 .دنک ی م لامعا ار دوخ صتخم یامنیس ذوفن

 هک دزاسیم یئامنیسوا تیقالخ : ینعی

 بلاق یهدودحمزا اربمو لقتسم یتیدوجوم
 . درادملبق
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 وانشآ یبلاق « ووا ریویر» هک ميتفگ

 مه یتنس یهجیتن كيهب موتخم هک د راد یتنس
 تباهنردورشو ریخبطقود یزیوالگ :دوشیم
 یاهمدآ رب «یبوخ»بوخ یاهمئآ یزوریپ
 نانچاب,یتنس یهجیتن نیااما . « یدب » دب
 رههک تساهدش هتخادرب یلوبق لباقن اهرب

 نوگمهاو یعنصت ؛نیازجیرگبد یهجینن
 .دب امنیم

 دمآ شیپ واهدروخرب « اههطبا ریمامت
 رد نانچ - هجیت نیمه لثم - ملبف یاه

 یرگیدیهوحنهک دنبآیم شیپ یقیقد ریسم
 .دوبروصتمناوتیمن ءاهنآ یهثارا یا رب

 مسلیف یاهمدآ یهفراعمهب مینک هجوت
 دوخرولتننمهب « نکممهجو نیرتزجومهب هک
 ؛دیابیم تسد

 «نینرامنید» رتنالک یهراوخبم تسود

 ملیفدب مدآ زاهک تساهدیسر یسالفا نانچهب

 ندیسررساما .دنک رتیبلات دریگیم « هقدص »

 دوشیمیتفخنینچ علام « نیوداچ » رتنالک
 :لصف نیا یط .دماجنایم یزیوالگ هب و
 تیصخش هس اب رگاشامت لماک یهفراعم

 مدآهک رتنالک :دهدیم تسد « ملیف یروحم

 ناذقنتمزایکب رسب اب هک یروط تسیک ابیب

 ود.دنک یم ینادنزار وا و دنفایم رد رهثش

 هرا وخیمتسود: لصف نیمه ردرگبد یهفراعم

 «لاحنیع رد و تسا لکلا داتعمهک رتنالک

 ملبف دبمآ و. تسمه یراهق زادنا ربت

 هن وگ رهشایگ هدا وناخذوفن یهناوتشپهب هک

 .دنادیم زاجمار یئوگر وز
 حرطهکد روخرب كيابء لصف نیرد اهنت

 مه اه هطبار  دزیریمینار ملیف یهصق

 درمریپ اب یدعب لصف رد « دوئیم صخشم
 نواعموتسودهک « نانرب رتلاو » وگ هلذب
 مسینیبیمار وا :میوشیمانشآ تسا رتنالک
 و رتنالک هک ی لاحرد « هرجنی زا بظاوم

 رظتنم ودرادرظن تحتار درا وهزات یاهدع

 یایوج یهبرجتیب كناوج نینچ مه
 ودوشیم یفرعم مه « نوسلن یکیر » یمان
 «نوسنکی سیال درج لصف . زاب
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 ۲۳ ءرتل) اک اب شدروخرب یهوصجت و میرادار

 نا رفایم ملیف هب ار یفطاع شثک طخ كب

 نخانشهب بس اههفراعم نیا یهمه

 یریگ رد یگنوگچزا رگاشامت لماک
 لصادج 7 ؛ددرگیم اهتیصخش شنمواه

 وحس میل و.دربد اپیم ماجنا ملیف یزاغآ
 ینامنیس الماک و زجوم

 هان وک ینامژز هلصافرد هک مينيدیم

 مننابامن . داشاهژبو یاهتلصخ اب اهتیصخش

 و دریگیم لعش هصف یلصا طخ .دنوثیم

 هیات رگیدکب 6 اهدروخرب

 یتلنم لسامت .دندرگ رچنم یلاهن دروخرب
 رخ ویتطات یاهیفالت یهوصن و اههنداح

 دزو هفاضاجیهیب « ملیف یاهمئآ یفطاع
 مناسب هک دنتسه یحلاصم نوچمه,یلبمحت

 یدوجو ینعی . دنرادیم اپربار
 وتسا بیک رت « ناشدوبن هک هنوگنآ . مزال

 دزاسم رادهشدخا رملبف

 6 ینداح یا رجام طس اب را وجمه

 هک یتفوودتک یمادیپ یرتمکحم یهرگ مهاه
 مالعا ار یزب والگ متخ « یناهن لادج لصف

 یراکشآلصاح «مه طباور یارب ؛درادیم
 یاهطبا ر:مینک هجوت « اههطبا رب .دوشيم عضو
 دنویپ رگیدکبابار رتنالک یهتسدوراد هک

 «دب یاهمئآ » اههبیرغاب هطبار ودهدیم
 یفطاع یاهیقالت شرورپ رد . « ملیق نز

 :سجسل رد ودنسریم هلاحتسا هب نیترامنید

 -یمایحا ءار شایئالط یاهزور یهرطاخ
 نواعم و رتنالک ددمب یدادعتسا نینچ.دنک

 نواعبتیصخ نیا دیآ ی ممها رف ؛ شربب

 . تسا ملبف یتاذ تنوشخ لماع « وگ هلذب

 .نرتسویتنس یزادرپههاکف یاهنوگ ینعی
 ههدنزاس لماع كيناونعب نز دوجو

 ؛ نرتسو یهنادرم الماک یامنیس رد هژیوهب

 دننک ی لابثدار
 ت اب + ِ

 ی
 اس و مر۵

 یهنیدجنادنچ « زک اه » هک تسیدروم
 هنانیدب ءارنز دیآیم رظنب یتح .دریگ

 هبجوت رد رتنالک هک یلصف :دنکی م زادنا رب

 ارنزك ب خم قشع « شتسود یگ هرا وخیم

 ینواضف ؛ نيا اما .دنادیم یقاب و لیخد

 هکارچ . تسین« زکاه» بناج زا هنافرطکب

 روطب ار رتنالک. نز نیمه دوجو مينيبیم
 :دهدیم تاجن هصمخمزا « ميیقتسم ربغ

 یلصفرد,هرجنب زا نادلگ ندرک باتری

 یلادنز هک دبمدآ یدابا هلیسوهب رتنالک هک

 نادلگ نتسکش . دوشیمحالس علخ هدش
 وج ات دروآی ممها رف یتصرف یکیر » كنا

 سچره .دسرب رتنالک ددمهب «  نوسلن

 نسلرامنید ندیشا رتشرو ندادناماسورس

 یهلسو
 ننا ۳ ءدثوبب تفارظ

 هاگدبوز

۷ 
 ۳ نیمه اب

 دراد ینشختخادرب « نز



 با وشخ رهاطظم پ
 .رتئالک هلیسواب

 , ار قشعهپ فا
 وگ زاب و رپست ت

 ینشامنددبسایلاب نز هک ینیو
 رتتالک و دراد ار لته رد 3

 نیاابار شنداسح تقیقح رو و
 شاد زابا رتمناوتیمو مرتنالک نی
۳9 

 را یسچلد یهزیمآ « ي

 یهفاهک . تسا تنوشخ و كپمک یاب

 یریگ ردنیا .دزاسیم نانربزتلاو ؛
 لعاکی زوریپهب رش و ریخ د ي

 یتسشوخنایاپكيو دماجنایم ریخ
 نداسضفا :رخآ رد فیرظ یهتک

 شیپ لته یهرجنپ زا نز یهنانز
 كيف رظ یاقلا ینعی « رتنالک نانو
 هکنآیب. نزورتنالکن ایم یباوختخت

 ییالقنا ««اتاپازونایلیما»

 نیرد یکیزکم یهتسویپ هب
 یهیحورو ییالقای -ی
 تسزاار شاءاوختلادع ی.

 لدب یتیصاخ یپ كسرتم هبو
 یاههزیگنا و راتفر  "۷

 هک یقطنم هیجوت اهنتهن ۴.3 ۱

 راوهسامح یگدنژ او

 یاهندب رب نیبرود
 زا « راتفگ و هرا

 فرح یلادولف
 «رخاهبات عو

 و یمسر ی

 ؛ملیفیوگ
 دنرادن ۹

 .درادیمن

 نیعیه یاهنوگچیه.زک اه بیجن نیرود
 : ,دهابهتشاد هرابنیا رد

 ,یزاساضفاب ,وواریویر رد « زک اه *
 زودبوو ه  اهمدآ طابترا یموس ویزادرپ تیصخش .ناجیه و هلداح شرورب
 یئامنیس بلاق نیرتتفابشوخو نیرتلیکغ يکش
 :دراذگیمور شیپار سا رهنیا« هدش هتخادرپ
 رسگا زک اه. تفرهک . دروف ناچ - دروف
 یسک هچ هب اردوخ رابتعا. نرتسو دشابن
 ٩ درپسدها وخ

+ 60 
 تشذگ زا سی « الاح « وواربوبیر »

 هدرک ظفحا ردوخ تاوارط نانچمه ءاهلاس
 «ملیفنیا یاهشزرا یهرابرد نامرظن و تسا
 رستشیپ نایلاسوهدوب شیپ لاس هک تسینامه
 رداردوخ بان رابتعا «نرتسو یامنیس .. مه

 .تسا هتشاذگ ثراهب . ملیف نيا

 اتاپا ز
 زلاساک پیلیف : یهتخاس

 تسودمدرم و زرابم یدرم  بلط قح
 نینچملیف راتفگ هکنوچ ؟ ارچ . تسا

 تفت نینچ یهمادارد.دهدممیتداهش
 و ندرک رداص مکح هب هک یزادرپ
 دروضخرب لصف هب دسرپم یئوگیلک
 ۰ مياهجا وم رتخداب اتایاز

 اتاپاز رادید هب «یئاوژروب رتخد
 یارب هک دهاوخیم وا زا و دیآیم
 !قشعیهناشن :دزیرگب دوخناج ظفح
 اتاپاز اب یاهطبار هچ ؟ کیس رتخد

 زاسملیف دبد زا « یمامت ؟ ارچ و دراد

 ر 1

 « ار اههطبار رگید .تساهدنام رودب یزاسنلیفءوی# نیرتقه

 «رتخد. دینک سایق « ساسا نیارب مه
 سابل ودی ایم ردب یزاوژروبیهماج زا
 یشانشازا ندیسر .دشوپیم یناقهدا

 س نز هلاحتسا و جاودزا وقثع هبات
 رازگ رب« ملیفلصف ود یطاهنت  التم
 رتخدینمض قشع زاربااب مهنآ .دوشیم
 « زلاساک » تخادرپ هک , مالک یهطسا ون

 یهطباررب اریاهناقشاعیاضف نیرتمک

 رگاشامت زاب و .درادیمن مکاح ودنآ روحهو بل

 نآترسق میش اونا یمکح رارب رد ار هراذگب

 له ده

 یغابكي لصا رد یبالقنا ی«اتایازه
 1 
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 :داگ دد دزااهشز زا

 امنیسهداتس
 شزرایب 9

 طسوتم #

 بوخ ۷

 بوخ یلیخ ۷
 یلاع ۷۷

 ,ميهديمن رظن یلیالدهبابمیاهدیدت :دیفس هناخ

 شزرا ملیف ناونع

 ِت اتاپاز
 زلاساک پیلیف : یهتخاس

 بز ووا ربویر

 زک اهدراوه : یهتخاس

 رهش رد راکش

 لگیسناد : یهتخاس

 رگنافولط
 یونرو یرناه : یهتخاس

 قشع اب عادو

 یلچینومویرام : یهتخاس

 ترک

» 

 س

 سس سست

 ,منهج شا رخنامسآ

 نمرلیگن اچ : یهتخاس

 كي « اما تسین یدیدرت نیرد . تسا

 راوخمغ و دردمهو اناد دناوتپم یغای
 زلاساک ی«اتاپاز» . دشاب هاوخقح و

 هک تسیرکفنشور ت فالخ رب

 درادهفسلفزا یئوب و كنر شیاهفرح

 دنگنانچ هب شیاههتفگ رد اجباج و
 هک دزادرپیم یاهنافوسایف یاهیئوگ
 زا رود راپسب و رودیاهلصاف رد
 نیا ایآ . دتسیایم یغای یاتاپاز»

 ناج رد مشخ شوجب نوخ یاتاپاز
 نیرتمک هک ميتفک ؟ تسا بلط قح

 ینتفرگ غارس ملیف تیلک رد یتفارظ
 هک مه یردان یهظحل رد و .

 یاههتسناد ات دراد نا دصق زاسلیف

 هدوسرفهب ؛ دنک جرخار شایئامنیس
 لسوت ۰ یئامنیس یاهدادرارق نیرن

 زایاهناشن _لصف نیاهب .دیوجیم
 هاگن - زاسملیف یئامنیسراک هوحن
 نارابریت نادیم زا یکرسپ : "مینک
 بیقهتار وآیاهراوسزابرس . دزیرگمیم
 دصب و دروآیم شکنچب . دنکیم
 ثرسپ هدیآیم تخات هبشساهکنانچمه
 . تاک . دیوکیم یگنس نیچرپ هب ار
 اب. تسا رظات هک هدنامرف هلسافالب
 ؛ یلایخیبو یتوافتی « یدرسوخ
 :هک ینعی .هراذگیم , ناهدردا راذغهمق)

 ۳" دن

 ك

 . تسا ملیفیهظحل نیرتیربوصت ینعب
 نایبعون نیرت یاهثیلک نمضر د هک
 نا وتیم. هروتسم نیااب . تسهمه امنیس
 سایقملیف نیرد ارامنیس كانتشحو رقف
 9 اب

 دراوشنارای و اتاپاز رپ هک هچنآ
 رد یفطاع هجوت نیرتمک . دیآیم
 تقفش مدع نیا .دزيگنایمنربرگ اشامت
 یزادرپتیصخشتسیغ هب « اتاپاز لابقرد
 و تلع یهنارگوجتسجیبایدرمدع و
 نتخانشنهب لک رد و ءاههدادخرلولعم

 زا ؛ شبالقنا یاههناهب و اتاپاز یهیحور

 هد رگزنهرآ زاسملیف یوس
 تسیهاوگ زلاساک ی«اناپاز»

 زا ارهدوت نامرهق نیا «وا هکنیا رب
 تسا هتسرگنینیبرهاظ گنت هچیرد
 هجوت؛ هتشادهبذج شیارب هک هچنآ و
 یام هنحصرد تنوشخ هب هنایشحو
 اه لولک كيلش ::تساراتشک و تک
 ملیفرد هک هلصاف نیرتکیدزنردو تشپ

 او_لاساک یکتنبلم.:هدمآ تاوارتق
 وابیزان ,حیرص یتنوشخ یهئارا هب ار
 :دارادیم زا ربا یحطس

 بیم كسرتم زلاساک ی«اتاپاز»

 افرص ۰ اتاپاز ملیف و تسا یتیصاخ
 یوارژلاساک و تسا هصق یئوگاو

 تاذ , الاح . مه یوار نیرتدب و نآ
 . دن امب امئچس

 اتنیس هراتس ۱۵۷ هرامش - 4۳ هحفص ۲7

 ۲۴۳ حیا 0,



 «یل سورن

 مه زونه
 ۰. تب وبجم

 ؛دوب ریگهمهبت كي , یلسورب []

 شورف

 ضوع رد دیتسین انشآ «فزوژ»ماناب رگا

 یارداداناک تماص یتاغیلبت ملیفرد شاهرهچاب

 انشآیبوخب ؛ تکوم نلوم یاهناراک ملیفو
 یاهوزرآ و تسا .ناوجزونه فیزوو دتسه

 نیا ؛میتفگ هکبروطنامه یلو « دراد یدایز
 ماد ردیتاغیلبت یاهملیف دادعتسا اب هشیپ رنه

 ردانمه دابتعا نیا بسمو هداتفا «دایتعا»

 بملیف هدنزاس و امنیسقباس رگیزاب یریغص
 را رق نیا زانایرج ! تسا یلعف هاتوک ی اه

 یاهملیفردتک رش لابندب  فزوژ هک تسا
 یلوخلابقتسااب هک تاغیلبت هنیمز رد یدایز

 اهن آزا

 نانیرفآشقن زا نتود اب ات « دروایم شیپ
 «یچنا رهتنژیب» و«ینیسحهنا ورپ» ملیف نیا
 . میشاب هتشاد یهاتوک یوگتفگ

 تساهدوبدقتعم هشیمه هک امنیس هراتس

 جایتحا سفنهزات یاههرهچب ناریا یاهنیس
 و,هتشن هرهچ ود نیا تبحص یاب « دراد

 یاربهتسناد یتمینغ , ار هاتوک تصرف نيا
 اصزور نیا هک ؛ ناريا ناوج یامنیس

 ودوشیمدرا واهدژا ملیف یهداعلاقوف

 .دند ایماهسفن هات

 ملیف نارگیزاپ ینیسح هناورپ و یچنارهت نژیب [])

 یسیبوبحم نانچ « اهدا ءار

 كچوک .
 نا 1 ِك

 یتدمات هکدروآ مهارف ها

 یاههتخاس زا یملیف رد , هدشوربور مه

 هک ه دش رهاظ «داتعم» كب شقنب یرغصردان

 ما .تسا هدش هتخاس امنیس یارب ملیفنبا

 سس

 یسکعهک «دزیرن رم رگا»

 .دروخیممشچبءرامشنیادلج تشپ رد
 و اضف مکح ,رنهاب هفرح نآ تسا دنمقالع یوگتنگ دنچره... هتفای ناوارف ناقاتشم یتصرف ««دزیرن یگربرگا» ملیف شیامن

 ؛تسین دابزدیاب هک نانچثآ هرهچودنیاابام
 انعآ نانآ هاگدید اب ارام دناوتیم اذهعم
 یادرف ؛ تسین دیهب چیه هک ارچ . دزاس
 رگیدیاههرهچ واههرهچ نیاب « ام یامنیس
 هورگ رد ار نانیاو دهد ناشن شوخ یور
 . مينيبب سانشرس یاههرهچ

 زا ما .دوب هدش ملیف رد نمب یزاب داهنشیب «یچنا رهت نژیب» و «ینیسح هناورپ»

 رتفدب هاتوک یلانشآ و پک | یارب اد
/ 

۳ 
 نیدمامن ۷ . دننفر يآ سرب بس هلرربو

 ریچ همه ۱و روس + اهدلیغ نهانارکا

 ۱ نایب شورخ : اما هدیسر ناپ اپب

 ک ملیف ود نیا عود

 تخاسپ وی اب

 ی " یهلتخم یاهرتسوپ

 ۳ اع ی اه هم" ِ نیمه و«دیسر پ اچب

 رز اد بلطم و سع وا ۱ بل رمر وطب هک

۱ 
 ها ا تپ نیا یناهج تیبوبحم یهنادن

 تساددید
 وواو اه ملیف شیامن « نارپا رد

 ۳ نم زونه نارکا دنچ زا سپ دوشیم
 اهچ ۱ 5 هکیر وطب تسشا هجوت

 0 کا.دروا ماود هام ۱ دودح « امئیس كي

 ناوارف قیفوتابمهاهدژا ءار مود

 رب یلیل ی ) تسب هحمهکنیا

 1 ,ادتس می فب ۱ هسا هدروآ ما ود

 نیوتهزاتزا . ین ابیزطسو ولب ات : سورب

 ممذ هاش هک م كرادت شیاهسکع
 ۰ دننکآ

 یملابقتسااب . مينکيم توعد هلجم

 رگبد یاهناوج یلیخ لثم « دنیایم یتقو
 هب طقف ناشقشع .دنتسه ابر یبو ربکتیب

 ناشیاهفرحردو تسبوخ یاهملیف رد یزاب

 یاهسدآ ناشهاگدیدردو  تسین یولغ
 ینیسحهناورپ

 ملل رثدد

 . دسسن موجش در روم یصاخ

 شاهرهچ رد . درادن رتشیب لاس هدزون

 فرح یتقو . تسا هتفهن یصاخ تیموصعم

 دنزیم حوم تقادص شراتفگ رد «دنزیم

 هکدوشیم لاوس ینیسح هناورب زا یتقو

 تاتشخادرپ ملیفرد یزاب هب هچ یارب

 : دیوگیم

 تسود از امنیس رنه الوصا نم

 زا هاگچیه یلیصحت نامز لوط رد . مراد

 هتیهو مدوبن لفاغ یئامنیس بتک هعلاطم

 ژان ملاع هتسجرب یاهملیف ندید یارب

 له ۰ ماهدرک هدافتسا تصرف نیرتکچوک

 اکرته اب و یاهفرحب رفنکب یتقو مدقتعم

 دودب ندیشک سفن و دنکیم ادیپ ار اوه

 . تسا نیکمم ربغ ا وه

 ۶ دش رولعچ مينکیم لاوس وا زا

 ! هدیدرک یزاب دزیرن یگرب رگا ملیف
 :دیوگسم

 لنچملبف نیارد تکر ش زا لبق

 ۲ هحف همرد هیقب



 ه هد

 ...یاهشوگ
 هسچ هک دینک هاگن سکع هپ

 رظنب جوزنیل ۰ تخبشوخ و هزار
 ادج یاهشوگب كبره الاح . دنیآ

 نانچمه اریمح . دن ربیم رسهب م ۱

 .تسین یربخ یقحای زا اما دناوخ
 .دوب ینافوط قشعكي ودنیا قشع ّت

 دنن امیب راگزورنآ رسک یتادساپا 3
 تشاذگ ندناوخ یهصرع 4 اپ د
 دوخ رس یالاب ار یدیوجت دا

 وا یارب هک یفیلبت یهویش ,
 یقحایزنورپ دناوتن رگا فکیم یتح

 دونخ دنک یگدنز و قشع دنبیاپ ار یناوارفیاغوغ ,
 هم  ۱

 . تشک دهاوخ ار مدرد ۰ : تخیگنا

 دوجو نیا اب , تساخر ودنیا فالتخا
 بت یفرعم ییسوم هب ار :

 اریمح زا رترب اروا یادص و 3
 وربور اریمح اب یاهسلج رد تسناد م

 و دندرپس رگیدکیب لد ودنیا 8

 نانآ جاودزا . تفای رییغت . زیچهیه

 ؛تفرگ ماجناینافوط قشع ككي یپ
 یگدنز نیا«لفاحم ردزاغآ نامهژ

 ونز نیا امادندومن دادملق ناماسیا ۲

 ندیم ماود رداریمحءژیوب ۰ رهوق ۶
 و د بم یراشفای تخس یگدنز نیا

 رد هک حر دومنیم نامتک | ریمح

 هلگ و هوکش دناوخیم هک یئاههنارت
 هرخالاب .دوبد وهشم یقحای زایراذگ

 . ديشک یئادج هب ناشراک جوز نیا
 جراخاریمح یگدنز زا زیورپ

 ؛.توکسم یتدم زا سپ.اریمح : دق

 یراک مک و تخادرپ ندناوخهبهرابود
 زا هک رابره و .دومن یفالت ار دوخ

 بیم عطق ار فرح« دندیسرپیم زیورپ
 یتتحای .تفگیمننخس هتشذگ زاودرک

 د وب کم

 ةحای . دنرز :تفرابک طور زوم

 زا هک تست راک تل

 اهنابز رسرب هعیاش هاگهک ؟دنکیم هچ
 دهدیم میلعت ۱۳م و

 3 ۳ هتناوتاریح اب و

 یزیتگیاد بلق ز ست هچ ؟ دربپ

 : ربخنبرخآ

 هزات گنه | دنچید دوزی | دمح

 هلمج زا تسا دقتممشک هداومت متعارف

 وا هک .دوب دهاوخ یئاهگنحا نیرته
 .د ومت دها وخ ارجا

 راک وس) بسا رانس
 سیون همانملیف ؛ یعیفر نسح ۴

 یمتسر ایک هتخاس « رفس۷ هاتوک ملیف

 .اهزورنیا .. و كدصاق و هبیرغیاهملیفو
 «تسامنیسیاهتسیرانس نیرتراک رپهلمجز |
 ممه «یئالطرس» ملیف رد دوخ هک وا

 یاد دناک یدمحمتلم رصان

 ناتسرهش نمحنا رد تد وضع
 تا من هتفهنیا دینادیمهک روطنامه

 كيتا رکمد یاهنمجناتاظحل ۱

 جوا هب یاهقباسی ناجیه و روش
 . دسر یه نوت خ

 هرود نب ا یاهادیدناک تسیل رد .

 هک ميروخیم رب یئاهدرهچ ه «
 قباوس اب و دنتسه اتشاان مدرم یا

 تخسیرهش لئاسم هب ناشیتاعوبل

 فورعمیاه رهچار یدمحم كلم ۱

 ینامز وا نوچ دنسانشیم زین

 .دو امنیسوامش هلجم رش
 كلم رصان ام یتاعوطم راک
 ناراگنربخ یاکیدنس سیئر ی۶ٍ
 رهشعضو دوبهب یارب لاس ۱۷ و4

 .تساهدرک یتزملقتاعوبطمرد
 ریبدرس ناونعب تدم نپا 9
 همانزور شان « زورها یص
 همانزور ریبدرس نواعم , این

 رد و هدرک تحدخ نیون نار
 همانزور یربخ ریید زین

 :.دو زفا یادمحم كلم

 تیم هتیقد دنچ ردهکبدوجو اب
 زا یاهحفص رازه تسیل كي مناوت
 --یمنزگ ره یلو مهدب مدرم تالکشم
 یارب یزیواتسد ار لئاسم نیا مهاوخ

 نیرتگرزبنوچ مهد رارقاهنآندز لوگ ۱
 یهدرح و ندوبیحدزم ین تک شاینویزبوولت هب اسم

 ۰ تسا ندرک

 یوزرآ یتاعوبطم راکسهنیا یارب
 . مینک یم تیقفوم

 4 مدرم ندروا
 یاصهدرد هب یث

 بیرق روپاش اب ینامز دومنیم یزاب
 هومنادیپ فالتخا «هبیرغا ملیف رس رب

 .درو [ماود مه یلاس دنچ ناشرهق هک

 ودنیا , ترودک عفرهب هجوتاب , الاح
 .دناهتشاذگ ار رمتسم یراکمهكيرارق

 غاب یاههمانملیف نونک !مه . یعیفر
 . هتفه تخبشوخ .۰ هثداح « خرس

 زارد بش كي حبص و دوباهنتهکی درم
 یارب . تسا هتشون دنلب ملیف یار ار
 ملیف یهصق ود یرکف شرورپ نوناک
 لشم هکبسک و «كلهاج» هک هتشون
 هکنیاینتفگ .دراد مان تسن سکچیه

 هب یعیفر« یراک رپ نیا هب هجوتاب
 هداد ناشن هجوت مه یسون همانشیامن

 هنیمزنیا رد | ر ناتسراک و هار همین و

 . .دراد مدام آ

 متامددشوک وک
 متامرد شوگ و گ, هتنه نیا 8

 یگز اتبهک وا .تسشن شردارب گره
 هدرک جاودزا شهاوخلد رتخد اب
 ,دمآ راچد سردوز یگرمهب « دوب

 هامدنچ نیمه شوگو گ ردارب
 سکعوحرش هک دومن جاودزا شیپ
 .دیدناوخ امنیراتس رد مهار نآ



 ینغ رهشیاورنارد
 نت وه : زا

 هکد وشیم مرواب مک مکدراد رگید []
 یسک رد«یندوبهچ « مدوبن ودوبو متسین یچیه
 ردهشیرامتح هک « ندوب چیهنیا .درادن یریثات

 دزادنایمنمردگنچ نانچ یهاگ «دراد هتشذگ

 یسشوگ ءاما دنک ی م لکشمار مندیشک سغن هک

 منادیمن هک ی نتسیز هب موکحم .مندناماب موکحم
 ...هرنیا دوریم اجک هب و تسیچ شررمث

 تفت

 رتخدومیآیمنوریبهناخزا هک اهحبص [7]
 دنبآیم نوریب لخت _منیبیما راهباهسر.+

 ملدبملاعهمهيغهرابکبهب .دتتسه هسردمها رردابو

 مسارب ءرود نادنچهن خلت یاهزور و دزیریم
 نآدوب یاهدنشک یاهزور هچ. دوشیم یعادت
 تیماهزور نآ یپ رد هک اهزور نیا و اهزور
 .دنیآ

 متفایمیناهزور دای « منیبیم هک اراهنآ
 ميانتعایسک :ارچمنادیمن « و متف ریماسرردمهب هک
 :اهیسالکمه هک متفایم یئاهزور داب .درک یمن

 نیلابیکی ات راهچار اههلپ .دروخیم گنزات

 هنا رتخد یهبردم یولچ ار ناشدوخ ات دندمآ یم

 - هب « ناشرتخد تسود اب مه دعب ودنناسرب
 یمیئاهزور دای . هسردم تشپ تولخ یهچوک

 ناشنفلت « متفریم مناتسود لزتمهب یتقو هک متفا
 نمو دوب باذع رد اهرتخد مدبمد یاهگنز زا
 و ٩« هن نم ارچ » : هک مدرک یم رکف دوخ اب

 اهنآاب ار مدوخ هک یماگنه و متفابیمن یباوج
 . مدیسریمن یئاچهب مهزاب « مدرکیم هسیاقم
 دنچ ندرک فدرزا سپ هک متفایم یزوردای
 هک « هرتخد »> فرط هبمتشاد  منهذ رد هلمج

 اسا متفریم « مدوب هدرک شناثندوب زور دنچ

 شمشچات هک مدوب هدیسرن شایمدقدنچهب زونه

 دش پاچ و همجرتیمماجباتک رتمک . امنیس یهنیمز رد 8۵

 هبورهدایپ زا و درک چک ار شهارء دانفانمهب

 هک یلیلدره « شنتفر . تفرنابایخ یوسنآ
 و دسمآ دورف مرس قرفرب كتب نوچ « تشاد

 مستسا وخیماما مدوبن شقئاع .درک ماهراچیب

 رسسپ ؛یسک ندیداب مبلق و دیطب مرطاخبیبلق
 هک م ثابهتشادار یسک متساوخیم . دوش ررن شیط

 رههبواندرک جکهار .دنک یم رکف نماهب منادب

 :مکیرات یهتشذگ تسد4 + تسد «دوبهک لیلد
 یسک هب هفالع زا ربا تماهش هاگچیه هک دش تعاب

 چیه وموثن مدقشیپ یتسودرد هاگچیه «میاینار
 هکنیا سح .میاین هدسیقعزاربا تارجنامز
 یزایتماجیه و نآهب ندیلاب یارب زیچ چیه
 نتفاپ یارب صوصخب « نارگید بلج یارب
 .مرادن متشاد زاین شدوجوهب تخس هک یمسسه
 .دادیم میاذع هشیمه

 رسستخد اب هناقشاعیهمانندرک لدبودر

 هچوک ی کیرات یوت یکشاوپ یهمزمز « هباسمه

 ردسپ اي ردارب هکنيا یالوولوه «ماب تشپ اپ
 پلزا یکدزد یهسوب «دنیبن مهاب ارام هرتخد
 دزادنایملگ مرش زا شتروص هک ی لاحرد هرتخد
 ؛ها وا : هک دنزیم شاهنوگ هب تسد فک اب و
 هناکدوک ی اهیتشآ ورهق« « ننیبیم مدرم « هدب
 نانچمهودوب وزرآ میا رب هک اهزیچننا یهمه و

 .دنام یقاب

 و هچوک رد مدا هک تسیئایند شدوخ
 و دریگبالابار شرس. شدوخ لایخهب «نابایخ
 دن زیداپرف نورد رد و دزادنایب بغبغ هب یداب
 ؛مرادوریسک مهنم « متسهیمدآ مهنم « هرآ : هک
 ..اهالابنوامرب ماوخیم « منک زاوربما وخیم نم

 امنیس هک یاهنامز رد . تساء

۳ 
 ؛زام دالیم :وظن ریز

 وب دا

 رذ .منشیم یلا وه .دشیم هک راهب []

 ططتهک .دهشم تخردرپ یاهنابایخ و اههچوک
 ,ینا وها رمدآ شيا وهو درک یم تسم ارمدآ اهلگ
 بیس شلد مدا هکدوب یروج . مدزیم هسرپ

 یماجرف یتفو: سح نیا و دوش قشاع تسا وخ

 ۱ یتفو. روآ رجزو دوب هدنشک « تشادن یب رد

 رذ تسد هک مدیدیمار یرسبو رتخد « اهیورغ

 هاگن مه هب « یروجنوا» و دنراد مه تسد

 یاههچ وک هب. تفرگی مار میولگ ضغب «دننک ی م

 منادیمن .مدزیمدابرف و مدربیم هانپ رتتولخ

 یساکعنا.دوب ساکعنا دوبهچ ره ءاما متفگی م هچ

 ددوسبهدوهس و ندوب چیه «ندوبدوخیبزا
 ؛ک یروط ؛ دانز یلیخ «مدرکیم هیرگ یهاگ
 یسنالوطاهغا رچ رون هعشا و مدیدیمن ار میولج
 ۰ متف رگ ی مما رآ یمک اتقوم .دشی ه

 وزیت یاوه نآ اب « ناتسمز وزپئاپ
 بب و دوب اوزنا وندرب نابیرگر درس مسوم

 ,باهنتا رچ هک یراوخترسح لصف «ناتسبات و

 ۳ ِ تسا هدرکزاغآ | اجهمه موج
 تو ناوا و هتفگ ار لئاس هدرتفروطبدنسیون ۳ تبار ام # س نویزیولتوامتیس « یرنه ملیف « ناملآ یامنیسیئالط نا رود« 0و یاد نت یامنی . یدمک یامنیس ات امنیس زاغآزا . دهدیمرارقوگتفگ وهجوت دروم ارامنیس ی 2 ۳ .تسا هدنهد یهاگآ لاح رهب اما عماج روطبنهچ رگا هک تسا گماب رد سوت «یردنبایرد فجن یهمجرت هب تسیانروترآ یهتشون « نیس خیرات جی هو عرم رند بام املتسا هوایزد هک یلاهباتک لا یضسب مرابرد هافوک ۰ لاقمیرد .دوشیم ساصا رتشیب یئاهباتک نینچ یلاخیاج . تسا درک ز اغآ ار یریگ موجح

 دنا تیمنهک تسیلک نانچنآ اهفرح و تساسرانباتک تاحیضوت یدتبم قید
۱ 

 3 .تسیندناوخ و بوخ باتک یهمجرت دهدتب تسدب شیاههرود و امنیس زا یتخ
 ۰ تساهدم [ناثف ورعم یاهملیف یاربو :[ راک زرط نادرگ راک زا یتخانش اهنآ ردهک هدشهدرپس باب فیرچب نانادرگ راک هرابرد نوسنک اتهک تسیعبنم نیرتعماج « اهباتک نیا . تخادرپیم .. و كيربوک .رادک .زک . هدمج زا فورمم ناناهرگراک هب هک درپسپاچهبیئاهباتک هلساس < ۱ تایاتاخ 0 ّط

:۱ 5 ۷ 

 : 22۱, هدیفم دناوتیم تخسامنیس یهبلط كي يارب اهباتک هلسلسنیا
 یو نازاسلیف اب تسا رصتخم یئانشآكیافرص بانک نیا . هزادرپیمامنیس فورعم ی :ات دو زاسلیفراک هوحن هب ,یلکیاهنوگبو دزادرپیم بلطم سوثر هب هک یگرزب انا اک اب تسیهاتوک یاح هفراعم «دنمچرادسیسمج ۱ ۲ :مجرادیشمج هتشون « رگ امنیسدنچ هرابرد » کو .دریگرباسهباتک نا زا دناوتیمن ینادنچ لصاح یدتبم ناوخ هتبلا .دتفا او دیفه دناوتیم تخسامنیس یهب 1 1

۱ 
 .ایند ,

 ی

 ۳ تب

 ۱ زارسیرکید باک, هلجرا
 .تسیلک ۲ یفاک ان نانچ مه هک هدمآ امنیس

 یاه باتک . شیپ رد « دازآ یامنیس »

 و ناربا یامنیسهبک تخاس رشتنمامنیس هژیو

 ۱۲ تشاد هجوت امنیس نوماریپیبلاطم و جراخ

 هرابرد هک نرتسو یامنیسرابرد یباتک هلمج

 لئم دوب نآ یهدیزگ رب نانادرگ راک و نرتسو

 ؛یدتکترب «زکاه , دروفناج . رچیتوبداب

 . و نکال كموردنآ



 تر

 ۳7۳-7 ]نم یر ایا نر اس لاسو
 اراتسآ و - اب رد- نوراک سیل وپسرپ  وک انوم

 نر

 .< مع مایه راکسا

 نیز ما یو * سس ۰ سرو

 .هدشناوخ

تسو دم تیساناپ ایی نامزاس ۱ .هیدع یقشاو نیس هد و هب
 ۰ تیرا



۱ 

  قاوگیزابینیسح هناورب و یجناربت نزیب 9 ,. 8
 6۵ت رن یک رب رک اهمیلیف فن ران رخ


